
AOAR solicitæ revederea structurii ac-
tualului document, plecând de la nece-
sitæflile majore ale realizærii de investiflii
(construcflii, infrastructuræ de servicii
publice  la nivel central, dar mai ales lo-
cal), necesare îmbunætæflirii rapide øi
semnificative a condifliilor economice øi
sociale prin implicarea transparentæ a
sectorului privat.

AOAR cere sæ se clarifice dacæ regu-
lile se vor aplica øi proiectelor finanflate
din fonduri UE. 

AOAR apreciazæ încercarea de flexi-
bilizare a criteriilor de atribuire a unor
contracte de achiziflii publice øi pe alte
criterii decât preflul cel mai mic, dar
consideræ insuficiente criteriile ce ar
trebui sæ fie utilizate în aprecierea ca-
zurilor în care atribuirea se face pe cri-
teriul “cel mai competitiv economic”. 

AOAR propune prelungirea, cel pu-
flin pânæ la 30 septembrie, a perioadei
de consultare publicæ referitoare la ac-
tualul proiect de lege øi publicarea de cæ-
tre Ministerul de Finanfle a unei NOTE de
Fundamentare care sæ explice structura
actualului proiect de lege.

Patronatul Serviciilor
Private din România –
Confederaflia Naflionalæ 
a Patronatului Român
Comunicat de presæ – 3 august a.c. –
referitor la proiectul de lege care 
reglementeazæ modul de realizare 
a achizifliilor publice, procedurile 
de atribuire a contractelor de achiziflie
publicæ øi a acordurilor-cadru 
øi de organizare a concursurilor de soluflii, 
precum si anumite aspecte specifice 
în legæturæ cu executarea contractelor 
de achiziflie publicæ øi a acordurilor-cadru

ÎN CALITATEA sa de actor instituflio-
nal øi de partener de dialog social, Pa-
tronatul Serviciilor Private din România
susfline orice demers menit sæ creeze
condiflii legale stimulative pentru dez-
voltarea sectorului serviciilor private, a-
sumându-øi o poziflie activæ øi construc-
tivæ în dezbaterea publicæ a propune-
rilor legislative inifliate de autoritæflile
publice din România. Astfel, în data de

03.08.2015, Patronatul Serviciilor Private
din România a transmis Ministerului Fi-
nanflelor Publice o serie de propuneri
øi observaflii la proiectul de Lege pri-
vind achizifliile publice, atrægând aten-
flia autoritæflilor asupra necesitæflii re-
considerærii unor prevederi ale actului
normativ, în spiritul principiilor men-
flionate la art. 2 alin. (2).

Patronatul Serviciilor Private din Ro-
mânia consideræ cæ, în forma supusæ
dezbaterii publice, Legea privind achi-
zifliile publice, deøi reprezintæ un de-
mers necesar al autoritæflilor menit sæ
corecteze deficienflele bine-cunoscute ale
sistemului actual de achiziflii publice,
nu este în mæsuræ sæ creeze un cadru
transparent øi nediscriminatoriu de a-
tribuire a contractelor de achiziflii pu-
blice øi nici sæ optimizeze achizifliile pu-
blice sub aspectul obflinerii celui mai bun
raport calitate-prefl. În susflinerea aces-
tei poziflii, aducem în discuflie cel puflin
urmætoarele argumente concrete:

11.. Legea achizifliilor publice abundæ
în formulæri de tipul “de regulæ”, “cu
excepflia” sau “prin derogare”, færæ a
preciza însæ øi situafliile concrete sau ar-
gumentele în baza cærora aceste excep-
flii sunt aplicabile. Prin urmare, forma
actualæ a legii permite autoritæflilor con-
tractante sæ interpreteze articolele în
cauzæ dupæ bunul plac øi sæ aplice în
mod selectiv principii sau etape ale pro-
cesului de achiziflie publicæ. O scurtæ
lecturare a proiectului de lege relevæ
urmætoarele exemple în acest sens:

aa)) Autoritatea contractantæ poate de-
cide asupra divizærii unei achiziflii pu-
blice, având drept rezultat eludarea pra-
gurilor valorice stabilite prin art. l7 alin.
(1), în cazul unor “situaflii justificate de
motive obiective”, færæ ca legea sæ facæ
însæ vreo referire claræ la natura acestor
situaflii sau motive, dupæ cum rezultæ
din art. 11 alin. (2) (“Autoritatea con-
tractantæ nu are dreptul de a diviza o
achiziflie astfel încât aceasta sæ aibæ ca
efect neaplicarea procedurilor prevæzute
de prezenta lege, cu excepflia situafliilor
justificate de motive obiective.”).

bb)) Termenul limitæ de ræspuns al
autoritæflilor contractante la solicitærile

de clarificæri poate fi depæøit în anumite
situaflii neprecizate de lege, aøa cum re-
zultæ din Art. 157 alin. (2) (“Autoritatea
contractantæ are obligaflia de a ræspunde
în mod clar, complet si færæ ambigui-
tæfli, cât mai repede posibil, la orice so-
licitare de clarificari sau informaflii su-
plimentare, într-o perioadæ care nu tre-
buie sæ depæøeascæ, de regulæ, 3 zile
lucrætoare de la primirea unei astfel de
solicitæri din partea unui operator eco-
nomic.”).

cc)) Durata limitæ de trei ani aplicabilæ
contractelor øi actelor adiflionale afe-
rente, atribuite prin procedura de ne-
gociere færæ publicare prealabilæ, poate
fi interpretatæ ca fiind una orientativæ,
în condifliile în care, conform art. 104,
“durata contractelor/actelor adiflionale
încheiate în temeiul dispozifliilor alin.
(5) lit. b), precum si durata contrac-
telor inifliale nu pot depæøi, de regulæ,
trei ani”.

dd)) Etapele obligatorii ale procedurii
competitive cu negociere sunt mai de-
grabæ facultative, dupæ cum rezultæ din
art. 83 alin. (1) (“procedura competi-
tivæ cu negociere se desfæsoaræ, de re-
gulæ, în trei etape obligatorii: ...”).

ee)) Prin derogare, autoritatea contrac-
tantæ poate sæ nu respecte toate etapele
procedurii de negociere competitive,
dacæ îøi rezervæ aceastæ posibilitate prin
anunflul de participare, færæ ca legea sæ
facæ însæ vreo precizare referitoare la si-
tuafliile concrete în care autoritatea con-
tractantæ are acest drept, dupæ cum re-
zultæ din art. 82 alin. (11) (“prin dero-
gare de la prevederile alin. (1), autori-
tatea contractantæ poate atribui contrac-
tul de achiziflie publicæ/acordul-cadru
pe baza ofertelor inifliale, færæ parcurge-
rea etapei prevæzute la alin. (1) lit. c), în
cazul în care si-a rezervat aceastæ po-
sibilitate prin anunflul de participare”).
În plus, alin. (1) lit. c) lipseøte din actul
normativ.

22.. Pe lângæ ambiguitæflile de mai
sus, legea nu detaliazæ suficient de clar
situafliile în care sunt aplicabile diferi-
tele tipuri de proceduri de achiziflii pu-
blice, fapt ce afecteazæ, dupæ cum se va
aræta în continuare,  atât liberul acces al
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operatorilor economici, cât øi transpa-
renfla atribuirii contractelor de achiziflii
publice:

aa)) În cadrul paragrafului 3 al legii,
nu se face niciun fel de referire la con-
textul øi argumentele aplicærii proce-
durii de licitaflie restrânsæ în detrimen-
tul celei deschise. Bazându-ne pe expe-
rienfla sistemului de achiziflii publice,
facem precizarea cæ licitaflia restrânsæ
este o proceduræ de achiziflie mai puflin
transparentæ decât cea deschisæ øi, în
acelaøi timp, mai predispusæ la apariflia
cazurilor de corupflie. Prin urmare, con-
sideræm cæ licitaflia restrânsæ ar trebui
aplicatæ numai în situaflii speciale, care
este necesar sæ fie prevæzute în mod ex-
pres de lege. În mod similar, Legea pri-
vind achizifliilor publice ar trebui sæ spe-
cifice în mod clar øi condifliile de apli-
care a procedurilor de negociere øi dia-
log competitiv.

bb)) Conform art. 104 alin. (1) øi (2),
“procedura de negociere færæ publica-
rea prealabilæ a unui anunfl de partici-
pare” se poate aplica, printre altele, a-
tunci când “concurenfla lipseste din mo-
tive tehnice”. Consideræm cæ, în lipsa
unor clarificæri, articolul în cauzæ încal-
cæ principiile de atribuire a contracte-
lor de achiziflie publicæ având în vedere
cæ, în lipsa unui anunfl de participare
care sæ asigure o cercetare de piaflæ realæ
øi transparentæ, autoritatea contractantæ
nu poate aprecia, în mod obiectiv, lipsa
concurenflei din motive tehnice.

cc)) De asemenea, Patronatul Servicii-
lor Private din România solicitæ øi clari-
ficarea criteriilor în baza cærora autori-
tatea contractantæ are dreptul de a apli-
ca procedura de negociere competitivæ
sau cea de dialog competitiv, în condi-
fliile în care criteriile menflionate în ca-
drul art. 70 includ formulæri neclare øi/
sau alambicate, cum ar fi, spre exemplu:
“necesitæflile autoritæflii contractante nu
pot fi asigurate færæ adaptarea solufliilor
disponibile în mod rapid pe piaflæ” sau
“contractul nu poate fi atribuit færæ ne-
gocieri prealabile din cauza unor cir-
cumstanfle specifice legate de natura
ori complexitatea sa sau de structura
juridicæ si financiaræ ori din cauza riscu-
rilor legate de acestea”.

dd)) Din art. 104 alin. (5), se înflelege
cæ procedura de negociere færæ publi-
care prealabilæ se poate aplica “pentru
cumpærarea de produse sau servicii în
condiflii speciale avantajoase de la un
operator economic care înceteazæ de-
finitiv activitæflile comerciale sau care se
aflæ întro proceduræ de faliment, de
concordat preventiv sau într-o proce-
duræ similaræ”. Apreciem cæ, pe lângæ
lipsa de transparenflæ, o astfel de abor-
dare poate conduce la încælcarea prin-
cipiului celui mai bun raport calitate-
prefl, datoritæ unui cost ridicat aferent
ciclului de viaflæ al produselor/servicii-
lor achiziflionate. Avem în vedere riscul
ca un operator economic aflat în stare
de faliment la momentul achizifliei sæ
nu fie capabil sæ asigure în mod cores-
punzætor serviciile post-vânzare asumate
prin contract, pe întreg ciclul de viaflæ al
produselor/serviciilor furnizate. Pe cale
de consecinflæ, Patronatul Serviciilor Pri-
vate din România solicitæ modificarea
art. 104 alin. (1) øi (2), în condifliile în
care favorizeazæ încælcarea principiilor
transparenflei, nediscriminærii øi trata-
mentului egal, precum øi a principiului
obflinerii celui mai bun raport calitate-
prefl.

ee)) De asemenea, tot cu privire la con-
difliile de aplicare a prevederilor Legii,
solicitæm øi reformularea altor exprimæri
interpretabile, cum ar fi cele din art. 31
alin. (6) (“cooperæri care are la bazæ ex-
clusiv consideraflii de interes public” øi
“autoritæflile contractante participante des-
fæsoaræ pe piafla liberæ mai puflin de 20%
din activitæflile vizate de cooperare”).

33.. Nu în ultimul rând, referitor la
respectarea principiilor nediscriminærii
øi transparenflei procesului de achiziflie
publicæ, Patronatul Serviciilor Private
din România atrage atenflia cæ Legea pri-
vind achizifliile publice confline preve-
deri neclare, care menflin ridicat riscul
încælcærii principiilor menflionate la art.
2 alin. (2) de cætre autoritæflile contrac-
tante. Între aceste prevederi, menflionæm:

aa)) Art. 29 include o serie de exclu-
deri pentru contractele de servicii, care
pot fi interpretate ca fiind discrimina-
torii. Spre exemplu, la art. 29 alin. (3)

sunt precizate o serie de servicii juri-
dice pentru care legea privind achizi-
fliile publice nu se aplicæ, cu toate cæ
pragul valoric reglementat pentru acest
tip de servicii este unul ridicat (134.000
euro), prin raportare la bugetul oricæ-
rei instituflii publice. De altfel, contrac-
tarea de servicii juridice færæ o proce-
duræ de achiziflie transparentæ a repre-
zentat øi în trecut o problemæ a siste-
mului public de achiziflii, pe care apre-
ciem cæ noua Lege a achizifliilor publice
ar trebui sæ o corecteze, în sensul asi-
gurærii unui cadru legal nediscrimina-
toriu pentru tofli furnizorii de servicii
private.

bb)) Patronatul Serviciilor Private din
România solicitæ eliminarea art. 55, care
nu numai cæ încalcæ principiul trans-
parenflei, dar de asemenea creeazæ un
risc major de viciere a achizifliilor pu-
blice. Conform art. 55, “obligafliile pre-
væzute la art. 54 alin. (1) nu se aplicæ în
cazul subcontractanflilor care realizeazæ
în cadrul contractului de achizitie pu-
blicæ/acordului-cadru activitæti a cæror
valoare este mai micæ de 5% din valoa-
rea ofertatæ a contractului, cu condiflia
ca aceastæ posibilitate sæ fie menflionatæ
explicit în documentele achizifliei”. Con-
sideræm cæ, în forma actualæ, art. 55
afecteazæ în mod direct transparenfla
procesului de achiziflie, læsând libertate
ofertanflilor de a nu nominaliza anumifli
subcontractanfli, cu toate cæ aceøtia pot
beneficia de bugete importante (spre
exemplu, 5% din pragul valoric al achi-
zifliilor de lucræri înseamnæ 259.300
euro). Mai mult decât atât, prin art. 55
alin. (2) se lasæ libertate autoritæflii con-
tractante de a aplica selectiv art 55 alin.
(1), apreciind dacæ “activitæflile realizate
de subcontractanfli sunt esenfliale prin
raportare la obiectul contractului”. În
concluzie, consideræm cæ singura for-
mæ care poate preveni situafliile de co-
rupflie øi asigurarea unei transparenfle
depline în derularea achizifliilor publice
este nominalizarea tuturor subcontrac-
tanflilor, indiferent de valoarea activitæ-
flilor realizate de aceøtia în cadrul con-
tractului.

(Continuare în pag. 53)



AAccflfliioonnaarreeaa  ppeerrssooaanneeii  
vviinnoovvaattee,,  ddiirreecctt  îînn  iinnssttaannflflææ

➤ Legea introduce pprreevveeddeerrii  ssppeeccii--
ffiiccee referitoare la posibilitatea oricærei
persoane care are un interes legitim sæ
se adreseze direct instanflelor de jude-
catæ competente pentru încetarea øi
interzicerea practicilor de concurenflæ
neloialæ, pentru acoperirea prejudicii-
lor patrimoniale øi morale suferite ca
urmare a unei practici de concurenflæ
neloialæ, færæ a fi necesaræ parcurgerea
vreunei formalitæfli în faflæ Consiliului
Concurenflei. 

➤ DDiissppoozziiflfliiiillee  ssppeecciiffiiccee  iinnttrroodduussee
ddee  LLeeggee  vviizzeeaazzææ::  

– competenfla privind soluflionarea
acfliunilor izvorând dintr-o practicæ de
concurenflæ neloialæ – acfliunile vor fi
introduse la tribunalul locului sævârøirii
faptei sau în a cærui razæ teritorialæ îøi
are sediul pârâtul (în lipsa sediului,
este competent tribunalul domiciliului
pârâtului); 

– adoptarea unor mæsuri vremelnice
– tribunalul va putea dispune, în pro-
ceduræ de urgenflæ øi cu scopul preve-
nirii unei pagube iminente, încetarea,
respectiv, interzicerea practicilor comer-
ciale neloiale a cæror existenflæ a fost
constatatæ la o primæ evaluare, pânæ la
soluflionarea cauzei; 

– asigurarea publicitæflii încælcærii –
pe lângæ posibilitatea instanflei de a dis-
pune publicarea hotærârii judecætoreøti
într-un ziar de largæ circulaflie, în cazul
în care instanfla a dispus încetarea, res-
pectiv interzicerea practicilor de con-
curenflæ neloialæ, iar hotærârea astfel pro-
nunflatæ a ræmas definitivæ, Consiliul Con-
curenflei va asigura, la cererea persoa-
nei care a formulat acfliunea, publicarea
pe pagina de internet proprie a unui
comunicat referitor la practica de con-
curenflæ neloialæ sævârøitæ, persoanæ vi-
novatæ øi mæsurile dispuse de instanflæ; 

– protejarea secretului comercial –
instanfla poate dispune, la cererea de-
flinætorului legitim al secretului comer-
cial, mæsuri de interzicere a exploatærii
industriale øi/sau comerciale a produ-
selor rezultate din însuøirea ilicitæ a se-
cretului comercial sau distrugerea aces-
tor produse. ❑
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cc)) Referitor la art. 106, observæm cæ
alin. (3) (“Autoritatea contractantæ care
a organizat un concurs de soluflii trans-
mite spre publicare un anunfl cu privire
la rezultatele concursului øi trebuie sæ
fie în mæsuræ sæ facæ dovada datei trans-
miterii anunflului”), este contrazis de
alin. 4 (“Prin derogare de la prevederile
alin. (3), în cazul în care comunicarea in-
formafliilor privind rezultatul concursu-
lui ar împiedica aplicarea unor dispo-
ziflii legale, ar fi contraræ interesului pu-
blic, ar aduce atingere intereselor co-
merciale legitime ale unei întreprinderi
publice sau private sau ar putea aduce
atingere concurenflei loiale între presta-
torii de servicii, publicarea acestor in-
formaflii nu este obligatorie”). Patrona-
tul Serviciilor Private din România con-
sideræ cæ includerea unor excepflii de la
prevederile art. 106 alin. (3) reprezintæ
o încælcare a principiului transparenflei.
Totodatæ, apreciem cæ este exageratæ a-
firmaflia potrivit cæreia publicarea unui
anunfl de atribuire poate fi de naturæ sæ
aducæ atingere concurenflei loiale, fiind
opfliunea fiecærui operator economic
de a decide participarea sa la proceduri
de achiziflie publicæ øi implicit de a se su-
pune unor principii generale de trans-
parenflæ pe parcursul derulærii proce-
durii de achiziflie publicæ.

dd)) Art. 70 alin. (4) lasæ libertate au-
toritæflii contractante de “a nu publica
un anunfl de participare dacæ invitæ la
procedura de atribuire exclusiv si tofli
acei ofertanfli care, în cadrul procedurii
anterioare de licitaflie deschisæ sau lici-
taflie restrânsæ, au îndeplinit criteriile
de calificare øi au depus oferte în con-
formitate cu cerinflele formale ale pro-
cedurii de atribuire”. Precizæm cæ pu-
blicarea unui anunfl de participare este

un demers care nu poate avea drept
rezultat decât lærgirea bazei de selecflie
iniflialæ, precum øi un tratament nedis-
criminatoriu al operatorilor economici
în toate etapele procedurii de achiziflie
publicæ, context în care susflinem elimi-
narea acestui articol.

ee)) Conform art. 162 alin.  (4), autori-
tatea contractantæ poate, “în mod ex-
cepflional”, prin derogare de la art. 162
alin. (1) si (2), sæ nu excludæ de la pro-
cedura de atribuire un operator econo-
mic care nu îndeplineøte condifliile de
eligibilitate, “pentru motive imperative
de interes general, precum sænætatea pu-
blicæ sau protecflia mediului”. Articolul
nu aduce însæ øi clarificæri legate de a-
ceste motive øi lasæ posibilitatea pre-
zentærii la procedurile de achiziflie a u-
nor operatori economici cu datorii la
bugetul de stat sau condamnafli cu ho-
tærâri definitive, sub acoperirea unor
“motive imperative de interes general”.

În final, dorim sæ subliniem cæ mo-
dalitatea aleasæ de autoritæflile publice
pentru a supune consultærii un act nor-
mativ atât de important, respectiv în
mijlocul perioadei de concedii øi pen-
tru o duratæ de doar 10 zile calendaris-
tice, este cel puflin inoportunæ, fiind de
naturæ sæ limiteze posibilitæflile unei dez-
bateri publice reale øi eficiente. ❑
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