ADMINISTRAŒIE PUBLICÅ
AOAR solicitæ revederea structurii actualului document, plecând de la necesitæﬂile majore ale realizærii de investiﬂii
(construcﬂii, infrastructuræ de servicii
publice la nivel central, dar mai ales local), necesare îmbunætæﬂirii rapide øi
semnificative a condiﬂiilor economice øi
sociale prin implicarea transparentæ a
sectorului privat.
AOAR cere sæ se clarifice dacæ regulile se vor aplica øi proiectelor finanﬂate
din fonduri UE.
AOAR apreciazæ încercarea de flexibilizare 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 cazurilor în care atribuirea se face pe criteriul “cel mai competitiv economic”.
AOAR propune prelungirea, cel puﬂin pânæ la 30 septembrie, a perioadei
de consultare publicæ referitoare la actualul proiect de lege øi publicarea de cætre 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 instituﬂional øi de partener de dialog social, Patronatul Serviciilor Private din România
susﬂine orice demers menit sæ creeze
condiﬂii legale stimulative pentru dezvoltarea sectorului serviciilor private, asumându-øi o poziﬂie activæ øi constructivæ în dezbaterea publicæ a propunerilor legislative iniﬂiate de autoritæﬂile
publice din România. Astfel, în data de
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03.08.2015, Patronatul Serviciilor Private
din România a transmis Ministerului Finanﬂelor Publice o serie de propuneri
øi observaﬂii la proiectul de Lege privind achiziﬂiile publice, atrægând atenﬂia autoritæﬂilor asupra necesitæﬂii reconsiderærii unor prevederi ale actului
normativ, în spiritul principiilor menﬂionate la art. 2 alin. (2).
Patronatul Serviciilor Private din România consideræ cæ, în forma supusæ
dezbaterii publice, Legea privind achiziﬂiile publice, deøi reprezintæ un demers 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 atribuire a contractelor de achiziﬂii publice øi nici sæ optimizeze achiziﬂiile publice sub aspectul obﬂinerii celui mai bun
raport calitate-preﬂ. În susﬂinerea acestei poziﬂii, aducem în discuﬂie cel puﬂin
urmætoarele argumente concrete:
1. Legea achiziﬂiilor publice abundæ
în formulæri de tipul “de regulæ”, “cu
excepﬂia” sau “prin derogare”, færæ a
preciza însæ øi situaﬂiile concrete sau argumentele în baza cærora aceste excepﬂii sunt aplicabile. Prin urmare, forma
actualæ a legii permite autoritæﬂilor contractante sæ interpreteze articolele în
cauzæ dupæ bunul plac øi sæ aplice în
mod selectiv principii sau etape ale procesului de achiziﬂie publicæ. O scurtæ
lecturare a proiectului de lege relevæ
urmætoarele exemple în acest sens:
a) Autoritatea contractantæ poate decide asupra divizærii unei achiziﬂii publice, având drept rezultat eludarea pragurilor 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 contractantæ 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.”).
b) Termenul limitæ de ræspuns al
autoritæﬂilor contractante la solicitærile

de clarificæri poate fi depæøit în anumite
situaﬂii neprecizate de lege, aøa cum rezultæ din Art. 157 alin. (2) (“Autoritatea
contractantæ are obligaﬂia de a ræspunde
în mod clar, complet si færæ ambiguitæﬂi, cât mai repede posibil, la orice solicitare de clarificari sau informaﬂii suplimentare, într-o perioadæ care nu trebuie sæ depæøeascæ, de regulæ, 3 zile
lucrætoare de la primirea unei astfel de
solicitæri din partea unui operator economic.”).
c) Durata limitæ de trei ani aplicabilæ
contractelor øi actelor adiﬂionale aferente, atribuite prin procedura de negociere 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 contractelor iniﬂiale nu pot depæøi, de regulæ,
trei ani”.
d) Etapele obligatorii ale procedurii
competitive cu negociere sunt mai degrabæ facultative, dupæ cum rezultæ din
art. 83 alin. (1) (“procedura competitivæ cu negociere se desfæsoaræ, de regulæ, în trei etape obligatorii: ...”).
e) Prin derogare, autoritatea contractantæ 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 situaﬂiile concrete în care autoritatea contractantæ are acest drept, dupæ cum rezultæ din art. 82 alin. (11) (“prin derogare de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantæ poate atribui contractul de achiziﬂie publicæ/acordul-cadru
pe baza ofertelor iniﬂiale, færæ parcurgerea etapei prevæzute la alin. (1) lit. c), în
cazul în care si-a rezervat aceastæ posibilitate prin anunﬂul de participare”).
În plus, alin. (1) lit. c) lipseøte din actul
normativ.
2. Pe lângæ ambiguitæﬂile de mai
sus, legea nu detaliazæ suficient de clar
situaﬂiile în care sunt aplicabile diferitele tipuri de proceduri de achiziﬂii publice, fapt ce afecteazæ, dupæ cum se va
aræta în continuare, atât liberul acces al
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operatorilor economici, cât øi transparenﬂa atribuirii contractelor de achiziﬂii
publice:
a) În cadrul paragrafului 3 al legii,
nu se face niciun fel de referire la contextul øi argumentele aplicærii procedurii de licitaﬂie restrânsæ în detrimentul celei deschise. Bazându-ne pe experienﬂa 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, consideræm cæ licitaﬂia restrânsæ ar trebui
aplicatæ numai în situaﬂii speciale, care
este necesar sæ fie prevæzute în mod expres de lege. În mod similar, Legea privind achiziﬂiilor publice ar trebui sæ specifice în mod clar øi condiﬂiile de aplicare a procedurilor de negociere øi dialog competitiv.
b) Conform art. 104 alin. (1) øi (2),
“procedura de negociere færæ publicarea prealabilæ a unui anunﬂ de participare” se poate aplica, printre altele, atunci când “concurenﬂa lipseste din motive tehnice”. Consideræm cæ, în lipsa
unor clarificæri, articolul în cauzæ încalcæ principiile de atribuire a contractelor 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.
c) De asemenea, Patronatul Serviciilor Private din România solicitæ øi clarificarea criteriilor în baza cærora autoritatea contractantæ are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivæ
sau cea de dialog competitiv, în condiﬂiile în care criteriile menﬂionate în cadrul 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 negocieri prealabile din cauza unor circumstanﬂe specifice legate de natura
ori complexitatea sa sau de structura
juridicæ si financiaræ ori din cauza riscurilor legate de acestea”.

d) Din art. 104 alin. (5), se înﬂelege
cæ procedura de negociere færæ publicare prealabilæ se poate aplica “pentru
cumpærarea de produse sau servicii în
condiﬂii speciale avantajoase de la un
operator economic care înceteazæ definitiv activitæﬂile comerciale sau care se
aflæ întro proceduræ de faliment, de
concordat preventiv sau într-o proceduræ similaræ”. Apreciem cæ, pe lângæ
lipsa de transparenﬂæ, o astfel de abordare poate conduce la încælcarea principiului celui mai bun raport calitatepreﬂ, datoritæ unui cost ridicat aferent
ciclului de viaﬂæ al produselor/serviciilor 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 corespunzætor serviciile post-vânzare asumate
prin contract, pe întreg ciclul de viaﬂæ al
produselor/serviciilor furnizate. Pe cale
de consecinﬂæ, Patronatul Serviciilor Private din România solicitæ modificarea
art. 104 alin. (1) øi (2), în condiﬂiile în
care favorizeazæ încælcarea principiilor
transparenﬂei, nediscriminærii øi tratamentului egal, precum øi a principiului
obﬂinerii celui mai bun raport calitatepreﬂ.
e) De asemenea, tot cu privire la condiﬂiile 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 exclusiv consideraﬂii de interes public” øi
“autoritæﬂile contractante participante desfæsoaræ pe piaﬂa liberæ mai puﬂin de 20%
din activitæﬂile vizate de cooperare”).
3. Nu în ultimul rând, referitor la
respectarea principiilor nediscriminærii
øi transparenﬂei procesului de achiziﬂie
publicæ, Patronatul Serviciilor Private
din România atrage atenﬂia cæ Legea privind achiziﬂiile publice conﬂine prevederi neclare, care menﬂin ridicat riscul
încælcærii principiilor menﬂionate la art.
2 alin. (2) de cætre autoritæﬂile contractante. Între aceste prevederi, menﬂionæm:
a) Art. 29 include o serie de excluderi pentru contractele de servicii, care
pot fi interpretate ca fiind discriminatorii. Spre exemplu, la art. 29 alin. (3)

sunt precizate o serie de servicii juridice pentru care legea privind achiziﬂiile 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 oricærei instituﬂii publice. De altfel, contractarea de servicii juridice færæ o proceduræ de achiziﬂie transparentæ a reprezentat øi în trecut o problemæ a sistemului public de achiziﬂii, pe care apreciem cæ noua Lege a achiziﬂiilor publice
ar trebui sæ o corecteze, în sensul asigurærii unui cadru legal nediscriminatoriu pentru toﬂi furnizorii de servicii
private.
b) Patronatul Serviciilor Private din
România solicitæ eliminarea art. 55, care
nu numai cæ încalcæ principiul transparenﬂei, dar de asemenea creeazæ un
risc major de viciere a achiziﬂiilor publice. Conform art. 55, “obligaﬂiile prevæzute la art. 54 alin. (1) nu se aplicæ în
cazul subcontractanﬂilor care realizeazæ
în cadrul contractului de achizitie publicæ/acordului-cadru activitæti a cæror
valoare este mai micæ de 5% din valoarea ofertatæ a contractului, cu condiﬂia
ca aceastæ posibilitate sæ fie menﬂionatæ
explicit în documentele achiziﬂiei”. Consideræm 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 achiziﬂiilor de lucræri înseamnæ 259.300
euro). Mai mult decât atât, prin art. 55
alin. (2) se lasæ libertate autoritæﬂii contractante 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 formæ care poate preveni situaﬂiile de corupﬂie øi asigurarea unei transparenﬂe
depline în derularea achiziﬂiilor publice
este nominalizarea tuturor subcontractanﬂilor, indiferent de valoarea activitæﬂilor realizate de aceøtia în cadrul contractului.

(Continuare în pag. 53)
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SUPLIMENT ECONOMIC – LEGISLATIV
Acﬂionarea persoanei
vinovate, direct în instanﬂæ
➤ Legea introduce prevederi specifice referitoare la posibilitatea oricærei
persoane care are un interes legitim sæ
se adreseze direct instanﬂelor de judecatæ competente pentru încetarea øi
interzicerea practicilor de concurenﬂæ
neloialæ, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale øi morale suferite ca
urmare a unei practici de concurenﬂæ
neloialæ, færæ a fi necesaræ parcurgerea
vreunei formalitæﬂi în faﬂæ Consiliului
Concurenﬂei.
➤ Dispoziﬂiile specifice introduse
de Lege vizeazæ:
– 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 proceduræ de urgenﬂæ øi cu scopul prevenirii unei pagube iminente, încetarea,
respectiv, interzicerea practicilor comerciale neloiale a cæror existenﬂæ a fost
constatatæ la o primæ evaluare, pânæ la
soluﬂionarea cauzei;
– asigurarea publicitæﬂii încælcærii –
pe lângæ posibilitatea instanﬂei de a dispune publicarea hotærârii judecætoreøti
într-un ziar de largæ circulaﬂie, în cazul
în care instanﬂa a dispus încetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurenﬂæ neloialæ, iar hotærârea astfel pronunﬂatæ a ræmas definitivæ, Consiliul Concurenﬂei va asigura, la cererea persoanei care a formulat acﬂiunea, publicarea
pe pagina de internet proprie a unui
comunicat referitor la practica de concurenﬂæ neloialæ sævârøitæ, persoanæ vinovatæ øi mæsurile dispuse de instanﬂæ;
– protejarea secretului comercial –
instanﬂa poate dispune, la cererea deﬂinætorului legitim al secretului comercial, mæsuri de interzicere a exploatærii
industriale øi/sau comerciale a produselor rezultate din însuøirea ilicitæ a secretului comercial sau distrugerea aces❑
tor produse.
VIII

ADMINISTRAﬁIE PUBLICÆ

Achiziﬂiile publice
– reglementæri noi în dezbatere publicæ –
(Urmare din pag. 45)
c) Referitor la art. 106, observæm cæ
alin. (3) (“Autoritatea contractantæ care
a organizat un concurs de soluﬂii transmite spre publicare un anunﬂ cu privire
la rezultatele concursului øi trebuie sæ
fie în mæsuræ sæ facæ dovada datei transmiterii anunﬂului”), este contrazis de
alin. 4 (“Prin derogare de la prevederile
alin. (3), în cazul în care comunicarea informaﬂiilor privind rezultatul concursului ar împiedica aplicarea unor dispoziﬂii legale, ar fi contraræ interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unei întreprinderi
publice sau private sau ar putea aduce
atingere concurenﬂei loiale între prestatorii de servicii, publicarea acestor informaﬂii nu este obligatorie”). Patronatul Serviciilor Private din România consideræ cæ includerea unor excepﬂii de la
prevederile art. 106 alin. (3) reprezintæ
o încælcare a principiului transparenﬂei.
Totodatæ, apreciem cæ este exageratæ afirmaﬂia 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 supune unor principii generale de transparenﬂæ pe parcursul derulærii procedurii de achiziﬂie publicæ.
d) Art. 70 alin. (4) lasæ libertate autoritæﬂii 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 licitaﬂie restrânsæ, au îndeplinit criteriile
de calificare øi au depus oferte în conformitate cu cerinﬂele formale ale procedurii de atribuire”. Precizæm cæ publicarea unui anunﬂ de participare este

un demers care nu poate avea drept
rezultat decât lærgirea bazei de selecﬂie
iniﬂialæ, precum øi un tratament nediscriminatoriu al operatorilor economici
în toate etapele procedurii de achiziﬂie
publicæ, context în care susﬂinem eliminarea acestui articol.
e) Conform art. 162 alin. (4), autoritatea contractantæ poate, “în mod excepﬂional”, prin derogare de la art. 162
alin. (1) si (2), sæ nu excludæ de la procedura de atribuire un operator economic care nu îndeplineøte condiﬂiile de
eligibilitate, “pentru motive imperative
de interes general, precum sænætatea publicæ sau protecﬂia mediului”. Articolul
nu aduce însæ øi clarificæri legate de aceste motive øi lasæ posibilitatea prezentærii la procedurile de achiziﬂie a unor operatori economici cu datorii la
bugetul de stat sau condamnaﬂi cu hotærâri definitive, sub acoperirea unor
“motive imperative de interes general”.
În final, dorim sæ subliniem cæ modalitatea aleasæ de autoritæﬂile publice
pentru a supune consultærii un act normativ atât de important, respectiv în
mijlocul perioadei de concedii øi pentru o duratæ de doar 10 zile calendaristice, este cel puﬂin inoportunæ, fiind de
naturæ sæ limiteze posibilitæﬂile unei dezbateri publice reale øi eficiente.
❑
ABONA}I-V~

DIRECT LA REDAC}IE!
AVANTAJE IMPORTANTE!

Informaﬂii
suplimentare la
tel.: 021.316.79.38
fax: 021.310.29.34

NUMÆRUL 32 ■ MIERCURI 12 AUGUST 2015

53

