PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

Capitolul II

AEXA: Punctul I „Observaţii cu caracter general”
«Titlul Capitolului II – Reguli de participare la
procedura de atribuire – este oarecum impropriu,
atâta timp cât acoperă câteva reguli generale care
au legătură cu ”participarea”, dar include și
aspecte privind confidenţialitatea și comunicările,
care nu reprezintă ”reguli de participare”.»

Titlul Capitolului II a fost reformulat.

CNSC
- titlul cap. II – Reguli de participare la procedura
de atribuire este nepotrivit în condiţiile în care
cuprinde atât reguli generale cu privire la
participarea la proceduri cât şi cu privire la
confidenţialitate şi modalităţi de comunicare;

A se vedea comentariul de mai sus.

AGILE OUTSOURCING
Art. 49 – înlocuirea sintagmei „cu scopul” cu o
exprimare mai clară și adecvată contextului (de
ex.: „ca rezultat”)

Credem că utilizarea sintagmei „cu scopul”
corespunde contextului în care este utilizată,
întrucât s-a dorit să se accentueze finalitatea
urmărită, respectiv conceperea unei achiziţii cu
scopul de a eluda dispoziţiile Legii.

Reguli de participare la procedura de atribuire

RĂSPUNSURI

Secţiunea 1
Operatori economici
Art. 48.
Autorităţile contractante au obligaţia să acorde
operatorilor economici un tratament egal şi
nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră
transparentă şi proporţională.
Art. 49.
Autorităţile contractante nu vor concepe
achiziţiile ori elemente ale acestora cu scopul
excluderii acestora de la aplicarea dispoziţiilor
prezentei legi sau al restrângerii artificiale a
concurenţei.

(1)
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AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
În executarea contractelor de achiziţie publică şi a
acordurilor-cadru operatorii economici sunt ţinuţi
să respecte obligaţiile aplicabile în domeniile
mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii
Europeane, legislaţia naţională, prin acorduri
colective sau prin tratatele şi acordurile
internaţionale în aceste domenii. (acest articol
vizează momentul executării contractului și nu
regulile de participare, astfel încât nu își găsește
locul la acest capitol)

Textul a fost reformulat în sensul că autoritatea
contractantă va preciza în documentaţia de
atribuire reglementările obligatorii în domeniile
mediului, social şi al relaţiilor de muncă,atât la
elaborarea ofertei, cât şi în etapa de implementare
a contractului de achiziţie publică de către
ofertantul declarat câştigător.

INS
Prevederile art. 50 se referă la executarea
contractului şi nu la «Reguli de participare la
procedura de atribuire ». De asemeni trebuie
definit termenul “agenţii economici sunt ţinuţi să
respecte......”;

Textul a fost revizuit.

(2)
În sensul alin. (1), se consideră că există o
restrângere artificială a concurenţei în cazul în care
achiziţia ori elemente ale acesteia sunt concepute
cu scopul de a favoriza sau dezavantaja în mod
nejustificat anumiti operatori economici.

Art. 50.
În executarea contractelor de achiziţie publică şi a
acordurilor-cadru operatorii economici sunt ţinuţi
să respecte obligaţiile aplicabile în domeniile
mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii
Europeane, legislaţia naţională, prin acorduri
colective sau prin tratatele şi acordurile
internaţionale în aceste domenii.

Art. 51.
Operatorii economici care, potrivit legislaţiei
statului în care sunt stabiliţi, au dreptul să presteze
o anumită activitate inclusă în obiectul achiziţiei
(1)
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Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii
In Directiva 2014/24/UE nu se regasesc prevederi
care sa reglementeze sustinerea acordata de Tert.
Consideram ca
Proiectul de lege trebuie sa
reglementeze mai exact modalitatea de introducere
a acestuia in contract si celelalte aspecte generate
de practica in situatiile in care s-au derulat
proceduri in care ofertantii au prezentat sustineri
din partea tertilor, iar ulterior n-au reusit sa se
achite de obligatiile asumate.

Directiva
Clasică
reglementează
utilizarea
capacităţilor altor entităţi prin dispoziţiile art. 63
din actul comunitar invocat. Având în vedere că
instituţia terţului este un concept care a fost
asimilat de autorităţile contractante naţionale şi de
operatorii economici interesaţi să participe la
procedurile publice de atribuire, credem că este
preferabilă menţinerea denumirii instituţiei terţului
deoarece termenul “entităţi” ar putea genera
confuzie în practică.

pot participa la procedura de atribuire indiferent
dacă sunt persoane fizice sau persoane juridice sau
sunt constituite într-o altă formă de organizare
prevăzută de dispoziţiile legale.
În cazul contractelor de achiziţie publică de
servicii, al contractelor de achiziţie publică de
lucrări şi al contractelor de achiziţie publică de
produse care includ şi servicii sau lucrări de
amplasare şi de instalare, persoanele juridice sau
alte entităţi constituite într-o altă formă de
organizare prevăzută de dispoziţiile legale pot fi
obligate să indice, în cadrul ofertelor sau
solicitărilor de participare, numele şi calificările
profesionale relevante ale persoanelor fizice
responsabile cu executarea contractului în cauză.
(2)

Art. 52.
Orice operator economic are dreptul de a participa
la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau
candidat, individual sau în comun cu alţi operatori
economici, subcontractant nominalizat sau terţ
susţinător, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

ANSA – Comentarii noi
In Directiva 2014/24/UE nu se regasesc prevederi
care sa reglementeze sustinerea acordata de tert.
3
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Consideram ca Proiectul de lege trebuie sa
reglementeze mai exact modalitatea de introducere
a acestuia in contract si celelalte aspecte generate
de
practica in situatiile in care s-au derulat
proceduri in care ofertantii au prezentat sustineri
din partea tertilor, iar ulterior n-au reusit sa se
achite de obligatiile asumate.
Art. 53.
În vederea depunerii unei oferte sau solicitări
de participare, orice operator economic are dreptul
de a participa, individual sau în comun cu alţi
operatori economici, la procedura de atribuire,
inclusiv în forme de asociere temporară constituite
în scopul participării la procedura de atribuire.
(1)

Drumuri Bihor
« Completare art. 53 astfel :
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a
preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice
cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare
pentru a asigura ofertantului/candidatului o
informare completă, corectă şi explicită cu privire
la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(2) Documentaţia de atribuire
a) fişa de date, conţine toate cerinţele de
calificare impuse de autoritatea contractantă
b) caietul de sarcini
c) informaţii referitoare la clauzele contractulae
obligatorii
(3) Toate Cerinţele/Criteriile de calificare şi/sau
selecţie, se vor regăsi exclusiv doar în Fişa de Date.
În caietul de sarcini nu se vor regăsi cerinţe de
calificare.
(4) Orice factor de evaluare cuprins în
documentaţia de atribuire, care nu se regăseşte în
invitaţia de participare/anunţul de participare,
este considerat clauză nescrisă. »

Detaliile cu privire la conţinutul concret al
documentaţiei de atribuire ar putea fi reglementate
prin legislaţia secundară.
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(4)

Autoritatea contractantă poate stabili prin
documentaţia de atribuire, atunci când este
necesar şi justificat din motive obiective, modul în
care operatorii economici urmează să îndeplinească
cerinţele referitoare la capacitatea economică şi
financiară şi capacitatea tehnică şi profesională în
cazul participării în comun la procedura de
atribuire,
cu
respectarea
principiului
proporţionalităţii.

ASAPRO
Art. 53, alin 4, 5, 6 - in loc de „poate stabili”, e
mai potrivit „va stabili”
- acest „poate” este interpretat foarte diferit de
autoritatile de control si necesita oricum, o
justificare serioasa.

Autorităţile contractante au dreptul de stabili
criteriile de participare specifice în cazul
ofertanţilor care depun ofertă în comun. Pentru
mai multă claritate, cuvântul „poate” a fost
înlocuit cu „are dreptul”. Prin legislaţia secundară
se vor aduce detalii operaţionale cu privire la
implementarea acestei posibilităţi.

Autoritatea contractantă poate stabili prin
documentaţia de atribuire anumite condiţii
specifice privind executarea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru, diferite de cele
aplicabile ofertanţilor individuali, cu respectarea
principiului proporţionalităţii.

CNSC
Art. 53 alin. (5) este eliptic formulat „Autoritatea
contractantă poate stabili prin documentaţia de
atribuire anumite condiţii specifice privind
executarea
contractului
de
achiziţie
publică/acordului-cadru, diferite de cele aplicabile

Înţelegem argumentaţia avută în vedere, însă
semnalăm faptul că după consacrarea prin alin. (1)
al prezentului articol a regulii că ofertanţii pot
depune ofertă în mod individual sau în comun, prin
alin. (2) – (4) sunt reglementate numai reguli cu
privire la depunerea ofertelor comune, astfel încât

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a
impune operatorilor economici care participă în
comun la procedura de atribuire să adopte sau să
constituie o anumită formă juridică pentru
depunerea unei oferte sau a unei solicitări de
participare.
(2)

Autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita operatorilor economici participanţi în
comun la procedura de atribuire a căror ofertă a
fost desemnată câştigătoare să adopte sau să
constituie o anumită formă juridică, în măsura în
care o astfel de modificare este necesară pentru
executarea în mod corespunzător a contractului de
achiziţie publică.
(3)

(5)
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referitoare la capacitatea economică şi financiară şi
capacitatea tehnică şi profesională.
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ofertanţilor individuali, cu respectarea principiului
proporţionalităţii”.
Cui va putea stabili prin documentaţie condiţii
specifice? Operatorilor care vor depune ofertă
comună?

reiese cu uşurinţă că alin. (5) al prezentului articol
se referă la ofertanţii care depun oferte comune
(„condiţii […] diferite de cele aplicabile
ofertanţilor individuali […]”). Cu toate acestea,
textul a fost revizuit în sensul precizării că acesta
se aplică ofertanţilor care depun oferte comune.

SC Intergroup Engineering SRL
In proiectul de lege nu este definit “ofertantul
individual”.
Prevederea se refera, probabil, la grupurile de
operatori care depun oferta comuna, in paralel cu
ofertantii individuali, dar acest lucru nu reiese
foarte clar din Art 53.
Prevederea nu pare echitabila, daca este vorba de
cerintele privind eligibilitatea si/ sau capacitatea
candidatului/ofertantului.
Ar trebui specificat la ce se pot referi aceste
conditii specifice (probabil in Norme se vor
clarifica aceste aspecte)

A se vedea comentariul de mai sus. Detalii cu
privire la condiţiile speciale privind executarea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru de
către ofertanţii care depun ofertă comună vor fi
aduse, eventual, prin legislaţia secundară.

CNSC Art. 53 alin. (6) „Prin normele metodologice
de aplicare a prezentei legi se pot stabili prevederi
sau cerinţe standard în legătură cu modalităţile de
îndeplinire de către operatori economici care
participă în comun la procedura de atribuire a
cerinţelor referitoare la capacitatea economică si
financiară si capacitatea tehnică si profesională.”
Considerăm că formularea acestui text trebuie să
fie imperativă şi nu permisivă, la fel ca la art. 7
alin. (2)-(4).

Textul a fost revizuit.
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AMCHAM:
„Precizarea partii/partilor din contract pe care
urmeaza sa le sub-contracteze ar avea sens numai
in cazul in care autoritatea contractanta limiteaza
% din contract care este permis sa se subcontracteze. Altminteri, daca ofertantul spune ca
intentioneaza sa sub-contracteze 90% sau mai mult
din contract, autoritatea contractanta nu are nici
un articol de lege care sa-i permita sa respinga
oferta si nici nu ar avea de ce, avand in vedere ca
ofertantul castigator este raspunzator 100% fata
autoritatii contractanate pentru indeplinirea
obiectivelor contractului.
Ar fi util sa fie mentionat expres, atat in proiectul
de act normativ cat si in norma de aplicare a
procentului maxim permis pentru subcontractare;
in caz contrar ar rezulta ca, este posibila
subcontractarea in procent de 100% a contractului
cee ce poate constitui o procedura mascata de
atribuire prin interpunerea unui fals ofertant.
Această
realitate
trebuie
balansată
cu
jurisprudenţa CJUE a cărei direcţie este în sensul
că subcontractarea nu poate fi limitată.”

Înţelegem argumentaţia avută în vedere. Prin
legislaţia secundară pot fi consacrate detalii cu
privire la subcontractare. Precizăm faptul că
potrivit art. 180 din Proiectul de Lege, autoritatea
contractantă are dreptul de a impune ca părţi
esenţiale ale contractului să fie executate în mod
nemijlocit de către ofertant.

Art. 54.
(1)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
solicita ofertantului/candidatului să precizeze în
ofertă ori solicitarea de participare partea/părţile
din contract pe care urmează să le subcontracteze
şi datele de contact ale subcontractanţilor
nominalizaţi.
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AMCHAM:
Propunem realizarea unei sectiuni distincte in
cadrul
proiectului
de
lege
pentru
tema
„subcontractarii”, care sa stipuleze:
a) ca sub-contractarea este permisa si dupa
semnarea contractului, cu conditia ca subcontractorul angajat ulterior sa fie aprobat de
autoritatea contractanta, care nu are dreptul sa
respinga fara motive temeinice (e.g. lipsa de
experienta similara) sub-contractorul propus;
b) in ce circumstante autoritatea contractanta
poate stabili o limita maxima de sub-contractarea
(fără a contraveni spiritului Directivei și
jurisprudenţei CJUE).

În cadrul Capitolului VI Executarea contractelor de
achiziţie publică a fost realizată o secţiune
distinctă referitoare la subcontractare.
Referitor la observaţia că subcontractarea este
permisă şi după semnarea contractului de achiziţie
publică, această posibilitate este reglementată
explicit prin prevederile art. 215 din Lege.

Primăria Municipiului Sibiu
Propunerea „…urmează să le subcontracteze şi
datele
de
contact
ale
subcontractanţilor
nominalizaţi”
Argumentarea
In condiţiile aplicării legii împreună cu condiţiile de
contract FIDIC, așa cum este enunţat în strategie,
termenul de „subcontractant nominalizat” intră în
conflict cu același termen utilizat în FIDIC subclauza 4.5, dar care o altă semnificaţie.

Expresia „subcontractanţi nominalizaţi” a fost
înlocuită cu „subcontractanţi propuşi”.

AGILE OUTSOURCING
Art.
54
–
menţionarea
expresă
a
posibilităţii/imposibilităţii
pentru
autoritatea
contractantă de a interzice/limita subcontractarea,
pentru evitarea oricăror interpretări eronate.

Având în vedere cazuistica Curţii de Justiţie,
interzicerea subcontractării nu este în concordanţă
cu dreptul comunitar, astfel încât comentariul
primit nu poate fi implementat. Cu toate acestea,
prin prevederile art. 55 alin. (2) din Lege a fost
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consacrat dreptul autorităţii contractante de a
impune ca anumite părţi din contract, considerate
esenţiale, să fie îndeplinite numai de către
ofertant.

TELEKOM
Propunem reformularea acestui alineat astfel:
“Autoritatea
contractanta
poate
solicita
ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta ori
in solicitarea de participare partea/partile din
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze §i
datele
de
contact
ale
subcontractantilor
nominalizaţi.”

Comentariul nu poate fi implementat întrucât
intenţia iniţiatorului Proiectului de Lege a fost de a
reglementa obligaţia de a declara partea din
contract care se doreşte să fie subcontractată.

ASAPRO
Art. 55 - ramane iar la latitudinea autoritatii
contractante.
- cum se poate decide daca e 4%,5%,6%...?-lasa loc
de interpretari si abuzuri

Valoarea de 5% va reieşi cu exactitate prin
aplicarea procentului la valoarea ofertată de către
ofertantul declarat câştigător.

Subcontractanţii nominalizaţi sunt ţinuţi de
respectarea aceloraşi obligaţii ca şi ofertanţii, în
domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă,
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii
Europene, legislaţia naţională, prin acorduri
colective sau prin tratatele şi acordurile
internaţionale în aceste domenii, prevăzute la Art.
50.
(2)

Art. 55.
(1)
Obligaţiile prevăzute la Art. 54 alin. (1) nu se
aplică în cazul subcontractanţilor care realizează în
cadrul contractului de achiziţie publică/acorduluicadru activităţi a căror valoare este mai mică de 5%
din valoarea ofertată a contractului, cu condiţia ca
această posibilitate să fie menţionată explicit în
documentele achiziţiei.
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AMCHAM:
„Sugeram excluderea acestei prevederi, deoarece
autoritatea contractanta trebuie sa stie cum si de
catre cine este cheltuit bugetul proiectului. In
plus, contractul ar putea fi fragmentat excesiv, cu
scopul de a trece de pragul de 5% in, de exemplu,
foarte multe contracte de 4,9% din pretul
contractului.
Acest fapt determina o lipsa de control asupra
numarului de subcontractanti posibili acceptati la
nivelul unei proceduri de achizitie.
Introducerea unor prevederi mai clare cu privire la
tratamentul lucrarilor subcontractate va putea
evita fragmentarea artificiala a serviciilor/
lucrarilor catre mai multi subcontractori, va
preveni o implementare dificila din partea
Autoritatii Contractante prin gestionarea relatiilor
cu prea multi subcontractori, etc.
In cazul in care piata are o oferta bogata de
servicii/bunuri/lucrari din categoria celor licitate,
se poate stabili o limita max de sub-contractare.
Ghidul practic al UE prevedea max 30%, ceea ce
creeaza o proportie decenta care trebuie realizata
de contractorul principal (70%).”

Sensul introducerii procentului de 5% din valoarea
ofertată, are în vedere situaţia în care, la
depunerea ofertei, ofertantul nu cunoaşte
subcontractanţii care vor executa o parte din
contract.
Clarificări
ale
aplicării
acestei
reglementări vor fi aduse prin legislaţia secundară
şi/terţiară.

Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii
ANSA considera ca aceasta prevedere ar trebui sa
fie eliminata/ inlocuita cu mecanisme transparente
intrucat creeaza un risc ridicat de coruptie.
Nedeclararea
subcontractantilor
a
caror
contributie in realizarea contractului va fi mai mica

A se vedea comentariul de mai sus.
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de 5% - poate sa conduca la incheierea unor
contracte fictive de catre adjudecatar (prin care sar putea astfel achita anumite obligatii) sau sa
conduca la semnarea ulterioara a unor contracte cu
firme detinute de persoane aflate in conflict de
interese. Programul „Prevent” care se doreste a fi
implementat nu ar putea identifica o astfel de
situatie.
De asemenea, textul proiectului sufera din
perspectiva utilizarii unor termeni neclari.
Exemplificam:
Ce inseamna „activitati relevante”prin raportare la
obiectul contractului?
Daca o activitate nu este relevanta nu ar trebui sa
fie cuprinsa in obiectul contractului?
In plus, asa cum se mentioneaza in draftul de lege
privind achizitiile publice, art. 54 si art. 55,
subcontractantul care indeplineste mai putin de 5%
nu este „...ţinut de respectarea aceloraşi obligaţii
ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al
relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia
naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele
şi acordurile internaţionale în aceste domenii”
Cu alte cuvinte, un astfel de subcontractant este
exonerat de respectarea prevederilor legale privind
relatiile de munca , dar are dreptul de a primi
direct contravaloarea serviciilor sale.
TELEKOM
Propunem modificarea acestui alineat astfel: Art.

Propunerea de a majora procentul de 5% la 10% din
valoarea ofertată nu a fost implementată, intenţia
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54 alin. (1) nu se aplica in cazul subcontractantilor
care realizeaza in cadrul contractului de achizitie
publica/acordului-cadru activitati a caror valoare
este mai mica de 10% din valoarea ofertata a
contractului."
Argumente:
Apreciem ca pragul de 10% propus pentru
aplicarea exceptiei de la obligativitatea precizarii
partii din contract pe care urmeaza o
subcontracteze §i a datelor de contact ale
subcontractantilor nominalizati este rezonabil §i
este de natura sa simplifice intocmirea ofertei de
catre ofertanti §i, implicit, evaluarea acesteia de
catre autoritatea contractanta.
Procentul de 10% din valoarea contractului este
acceptat de legiuitorul european ca si prag „de
minimis" sub care este permisa intotdeauna
modificarea unui contract de achizitie publica fiira
a fi necesara parcurgerea unei proceduri de
atribuire, aceasta modificare fiind considerate
modificare minora, rationamentul fiind aplicabil,
prin analogic $i in cazul efectului asupra executant
contractului
de
achizitie
publica
prin
subcontractanti.
De asemenea, apreciem ca aceasta exceptie ar
trebuie sa fie aplicabila ex lege, fara a ft necesara
mentionarea explicita a acesteia in documentele
achizitiei, din considerente de ordin practic.

iniţiatorului Proiectului de Lege fiind de a
reglementa un prag la limita minimă. A se evdea
comentariul de mai sus.

Municipiul Sibiu:
- consideram incorect modul in care este abordata

A se vedea comentariul de mai sus.
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participarea subcontractantilor la executarea
contractului, in conditiile in care acestia nu trebuie
declarati in cazul in care realizeaza mai putin de 5
% din contract (art. 54, 55);
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în
situaţia în care activităţile realizate de
subcontractanţi sunt esenţiale prin raportare la
obiectul contractului, menţionate în documentele
achiziţiei, acestora li se vor aplica prevederile Art.
54 alin. (1).

(2)

CNSC
Art. 55 alin. (2) „Prin excepţie de la prevederile
alin. (1), în situaţia în care activităţile realizate de
subcontractanţi sunt esenţiale prin raportare la
obiectul contractului, menţionate în documentele
achiziţiei, acestora li se vor aplica prevederile Art.
54 alin. (1).”
Considerăm aceste prevederi inutile motivat de
faptul că reprezintă o excepţie de la excepţie de
aplicare a regulii de a subcontracta. În fapt această
excepţie de la excepţie reprezintă regula.

Regula că autoritatea contractantă are obligaţia de
a solicita ofertantului/candidatului să precizeze în
ofertă ori solicitarea de participare partea/părţile
din contract pe care urmează să le subcontracteze
şi datele de contact ale subcontractanţilor
nominalizaţi este consacrată prin prevederile art.
54 alin. (1) din Proiectul de Lege. Într-adevăr, prin
reglementarea excepţiei că în cazul în care
activităţile realizate de subcontractanţii care
realizează mai puţin de 5% din valoarea ofertată
sunt considerate esenţiale de către autoritatea
contractantă prin documentele achiziţiei, s-a dorit
să se aplice regula reglementată prin art. 54 alin.
(1) din Proiectul de Lege, astfel încât
subcontractanţii trebuie declaraţi.

UNIUNEA NATION ALA A CONSILIILOR JUDEXENE
DIN ROMANIA
NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF
ROMANIA
In ceea ce priveste dispozitiile art.55 alin.(2)
apreciem
ca
se
impune
definirea
exacta a sintagmei „activitati esentiale”, in
vederea
evitarii
interpretarilor
contradictorii.

Definirea sintagmei „activităţi esenţiale” ar putea
fi realizată prin legislaţia secundară.

ANSA – Comentarii noi

A se vedea comentariul de mai sus.
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Art. 55, alin. 2 prevede o exceptie de la obligatia
autoritatii
contractante
de
a
solicita
ofertantului/candidatului lista subcontractantilor in
cazul in care acestia detin mai putin de 5% din
valoarea contractului si care realizeaza activitati
neesentiale pentru obiectul contractului. Practic,
acei subcontractanti care se vor situa sub pragul de
5% nu vor putea fi cunoscuti pana la atribuirea
contractului. Consideram ca orice portita de
cheltuire neadecvata a banului public trebuie
inchisa, mai ales in conditiile in care autoritatile
sunt in masura sa atribuie contracte de milioane de
euro din bani europeni, dar si nationali. Prin
urmare, solicitam eliminarea acestei exceptii care
ar aduce atingere transparentizarii procedurii de
achizitii
inaintea
momentului
atribuirii
contractului.
Secţiunea a 2-a
Contracte rezervate
Art. 56.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
stabili ca participarea la procedura de atribuire să
fie permisă doar atelierelor protejate sau
operatorilor economici care au ca scop principal
integrarea socială şi profesională a persoanelor cu
dizabilităţi sau defavorizate sau de a stabili ca
executarea
contractelor
de
achiziţie
publică/acordurilor-cadru să se realizeze în
contextul unor programe de angajare protejată, cu

(1)

FDSC
Art. 56 (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
Art. 56. (1) Autoritatea contractantă are dreptul de
a stabili ca participarea la procedura de atribuire să
fie rezervată doar unităţilor protejate autorizate
și intreprinderilor sociale de insertie
După art. 56 (2) se introduce un nou alin (3), cu
următorul conţinut

Dispoziţiile art. 56 din Lege reprezintă o
transpunere fidelă a prevederilor art. 20 „Contracte
rezervate” din Directiva Clasică. Textul art. 56 din
Proiectul de Lege a fost revizuit în sensul
comentariului primit.
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condiţia ca un procent de cel puţin 30% dintre
angajaţii implicaţi în cadrul acestor ateliere,
operatori economici sau programe sunt persoane cu
dizabilităţi sau persoane defavorizate.

(3) Autorităţile contractante care care au cel puţin
50 de angajaţi şi nu au angajate lunar minim 4%
persoane cu dizabilităţi, au obligaţia achiziţionării
de produse și servicii realizate prin propria
activitate a persoanelor cu dizabilităţi angajate în
unităţi protejate autorizate sau întreprinderi
sociale de inserţie în suma datorată la bugetul de
stat, în condiţiile art. 78 (3), lit. a) și b), Legea
448/2006.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap stabileste
obligativitatea ca autorităţile şi instituţiile publice,
persoanele juridice, publice sau private, care au cel
puţin 50 de angajaţi, să angajeze persoane cu
handicap într-un procent de cel puţin 4% din
numărul total de angajaţi. În caz contrar, putând
opta pentru achiziţionarea de de produse sau
servicii realizate prin propria activitate a
persoanelor cu handicap sau plata lunară către
bugetul de stat a unei sume de bani.
MOTIVATIE
Unităţile protejate autorizate conform legislaţiei
naţioanale se conformează prevederilor art. 20 din
Directivă şi anume: art. 4 din Procedura de
autorizare a unităţilor protejate din 29.09.2010,
emisă de către Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale – MMFPS prevede respectarea
criteriului: cel puţin 30% din numărul total de
angajaţi să fie persoane cu handicap;
Prevederi similare există şi în alte state membre

RĂSPUNSURI
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UE, precum Germania şi Franţa. Germania:
Decretul federal din 10 mai 2005 privind
contractele destinate atelierelor pentru persoane
cu handicap prevede
că agenţiile de achiziţii publice trebuie să rezerve
o parte din bugetul lor contractelor care pot fi
atribuite atelierelor pentru lucrătorii cu handicap.
Acest lucru poate presupune chiar contracte mari
de bunuri și servicii. Participarea este limitată la
ateliere pentru lucrătorii cu handicap. Multe
municipalităţi au o politică de achiziţii publice
favorabilă lucrătorilor cu handicap.
Franţa: Articolul L323-1 din Code du travail (Codul
muncii) al Franţei obligă angajatorii din sectoarele
privat și public (cu peste 25 de angajaţi) să aloce
cel puţin 6 % din posturi persoanelor cu handicap.
În temeiul articolului L323-8 din cod, angajatorii,
în special agenţiile de achiziţii publice, pot
îndeplini parţial această obligaţie prin atribuirea
de contracte companiilor care sprijină încadrarea
în muncă a persoanelor cu handicap. În contextul
achiziţiilor publice, acest lucru va consta în
rezervarea anumitor contracte entităţilor în
care peste % din personalul angajat este
reprezentat de persoanele cu handicap, în
conformitate cu articolul 19 din Directiva 2004/18.
Legea nr. 219-2015 privind economia socială
defineşte intreprinderea sociala de insertie ca
operator economic care are ca scop principal
integrarea socială şi profesională a persoanelor
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defavorizate, condiţiile de atestare a a acestora de
către autorităţile competente. Acest tip de
întreprindere are, permanent, cel puţin 30% din
personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil,
astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor
angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul
timpului de lucru al tuturor angajaţilor.
CNSC
Art. 56 alin. (1) „Autoritatea contractantă are
dreptul de a stabili ca participarea la procedura de
atribuire să fie permisă doar atelierelor protejate
sau operatorilor economici care au ca scop
principal integrarea socială si profesională a
persoanelor cu dizabilităţi sau defavorizate sau de
a stabili ca executarea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru să se realizeze în
contextul unor programe de angajare protejată, cu
condiţia ca un procent de cel puţin 30% dintre
angajaţii implicaţi în cadrul acestor ateliere,
operatori economici sau programe sunt persoane cu
dizabilităţi sau persoane defavorizate.”
Pe lângă faptul că exprimarea este una eliptică,
acest domeniul al protecţiei persoanelor cu
dizabilităţi este expres reglementat. De asemenea,
subliniem faptul că potrivit art. 16 din Legea nr.
24/2000 considerăm că ar trebui făcută notă de
trimitere la legea 448/2006 privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

A se vedea comentariul de mai sus.

În cazul în care autoritatea contractantă
decide să aplice dispoziţiile alin. (1), această

(2)
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decizie
trebuie
precizată
explicit
în
anunţul/invitaţia de participare la procedura de
atribuire.

Secţiunea a 3-a
Confidenţialitate
Art. 57.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii
economici desemnate de aceştia ca fiind
confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau
comerciale şi elementele confidenţiale ale
ofertelor, în măsura în care operatorii economici
justifică în mod corespunzător faptul că dezvăluirea
informaţiilor indicate ca fiind confidenţiale aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori
industrială, secretului comercial sau principiului
concurenţei loiale.
(1)

Textul a fost revizuit în sensul comentariului primit.
AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu
dezvălui informaţiile transmise de operatorii
economici desemnate de aceştia ca fiind
confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau
comerciale şi elementele confidenţiale ale
ofertelor, în măsura în care operatorii economici
justifică în mod corespunzător, prin raportare la
dispoziţiile legale incidente, faptul că dezvăluirea
informaţiilor indicate ca fiind confidenţiale aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori
industrială, secretului comercial sau principiului
concurenţei loiale.”
AMCHAM:
«Sugerăm eliminarea sintagmei „[..], in masura in
care operatorii economici justifica in mod
corespunzator faptul ca dezvaluirea informatiilor
indicate ca fiind confidentiale aduce atingere

Înţelegem argumentaţia avută în vedere, însă
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că
„[…] menţinerea unei concurenţe loiale în cadrul
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii
publice reprezintă un interes public important, a
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dreptului
de
proprietate
intelectuala
ori
industriala, secretul comercial sau principiul
concurentei loiale”»

cărui apărare este admisă în temeiul jurisprudenţei
[…]1”.

Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii
In primul rand consideram ca este absolut necesar
sa fie clar definit ce informatii din propunerea
tehnica si financiara pot sa fie confidentiale.
Aceasta tipologie este necesar sa fie predefinita
prin textul actului normativ, iar domeniul in care
pot fi cerute secretizarii nu ar tebui lasat la
latitudinea Operatorilor Economici.
Sunt proceduri de achizitie in care se poate vorbi de
informatii confidentiale ale elementelor propunerii
tehnice : cand vorbim de procedura de achizitie
parteneriat pentru inovare sau in cazul achizitiei
unor servicii de exemplu.
La momentul de fata textul actului normativ propus
este neclar in ceea ce priveste elementele ce pot fi
acceptate de catre Autoritatea Contractanta ca
fiind
in
masura
sa
justifice
„in
mod
corespunzator”caracterul confidential al unei
oferte!

A se vedea comentariul de mai sus.

CNSC

Textul a fost revizuit în sensul înlocuirii cuvântului

Hotărârea Curţii (Camera Camera a treia) 14 februarie 2008 „Contracte de achiziții publice – Acțiune – Directiva 89/665/CEE – Cale de atac eficientă – Noțiune – Echilibru între

principiul contradictorialității și dreptul la respectarea secretelor comerciale – Protecția de către organismul responsabil cu procedurile privind căile de atac a confidențialității
informațiilor furnizate de operatori economici”, paragraful 50;

19

PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

RĂSPUNSURI

Art. 57 „Autoritatea contractantă are obligaţia de
a nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii
economici desemnate de aceştia ca fiind
confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau
comerciale si elementele confidenţiale ale
ofertelor, în măsura în care operatorii economici
justifică în mod corespunzător faptul că
dezvăluirea informaţiilor indicate ca fiind
confidenţiale aduce atingere dreptului de
proprietate intelectuală ori industrială, secretului
comercial sau principiului concurenţei loiale.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile
autorităţii contractante prevăzute la Art. 143 si
Art. 210 în legătură cu transmiterea spre publicare
a anunţului de atribuire si, respectiv, comunicarea
rezultatului
procedurii
de
atribuire
către
candidaţi/ofertanţi
(3) Autoritatea contractantă poate impune
operatorilor economici anumite cerinţe în vederea
protejării caracterului confidenţial al informaţiilor
pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata
întregii proceduri de atribuire.”
Cum va desemna un operator economic o informaţie
ca fiind confidenţială ? verbul a ”desemna” nefiind
un termen juridic definit în mod expres iar potrivit
dicţionarului limbii române ”a desemna” înseamnă
”vb. I. Tranz. A indica, a numi o persoană
considerând-o
cea
mai
potrivită
pentru
desfăşurarea unei activităţi, pentru ocuparea unei
demnităţi sau a unei funcţii”, noţiune care nu cred

„desemnate”
cu
„indicate”.
Referirea
la
justificarea „în mod corespunzător”, de către
operatorii economici, a faptului că dezvăluirea
informaţiilor indicate ca fiind confidenţiale aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori
industrială, secretului comercial sau principiului
concurenţei loiale, ceea ce s-a avut în vedere a fost
ca justificările oferite trebuie să fie proporţionale,
adecvate, iar nu formale.
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reflectă spiritul acestui articol.
Prin folosirea unor cuvinte ”pompoase” se încalcă
prevederile art. 8 alin. (4) din legea 24/2000 care
dispune în mod expres şi imperativ ”Textul
legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi
inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje
obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu
încărcătură afectivă. Forma şi estetica exprimării
nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi
claritatea dispoziţiilor.”
Acelaşi raţionament este aplicabil şi în situaţia
sintagmei „operatorii economici justifică în mod
corespunzător”. Ce înseamnă „justificare în mod
corespunzător” ? la ce va trebui să se raporteze
operatorul economic în momentul în care îşi va
elabora justificarea astfel încât să corespundă/
potrivească, să fie conformă cu ce ? adică nu se va
accepta orice mijloc de probă ?
Dacă anumite informaţii ale autorităţii contractante
sunt confidenţiale derularea unei proceduri în
temeiul acestui act normativ nu încalcă principiile
reglementate de art. 2 ? în astfel de situaţii nu ar fi
aplicabile alte prevederi legale ?
(2)
Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile
autorităţii contractante prevăzute la Error!
Reference source not found.Art. 143 şi Art. 210 în
legătură cu transmiterea spre publicare a anunţului
de atribuire şi, respectiv, comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire către candidaţi/ofertanţi.
(3)

Autoritatea

contractantă

poate

impune
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AMCHAM:
„Se propune eliminarea acestui articol si
includerea sa ca alineat in cadrul Cap.I, Sectiunea
2-a Definitii.
Propunem definirea termenului de „ conflict de
interese” la art. 3 Definitii. Detalierea incidentei
unui asemenea eveniment in cadrul unei proceduri
de atribuire, ar trebui tratat intr-o sectiune
separata atat in proiectul de lege cat si in norma
de aplicare cu atat mai mult cu cat reglementarile
in vigoare la data prezentei contin prevederi
neclare care incearca sa trateze acest aspect si

Implementarea
acestui comentariu, în sensul
definirii conceptului de „conflict de interese” în
cadrul art. 3 „Definiţii” nu a fost acceptată.
Referitor la detalierea incidenţei unui caz de
conflict de interese, în cadrul art. 62 din Proiectul
de Lege se găsesc referinţe cu privire la obligaţiile
care îi revin autorităţii contractante.

operatorilor economici anumite cerinţe în vederea
protejării caracterului confidenţial al informaţiilor
pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata
întregii proceduri de atribuire.

Secţiunea a 4-a
Reguli de evitare a conflictului de interese
Art. 58.
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire,
autoritatea contractantă are obligaţia de a lua
toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica
şi remedia situaţiile de conflict de interese, în
scopul evitării denaturării concurenţei şi asigurării
tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.
Art. 59.
Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în
care persoanele fizice sau juridice care au o
influenţă determinantă în legătură cu modul de
realizare a achiziţiei sau organizarea procedurii de
atribuire
ori
participă
în
procesul
de
verificare/evaluare
a
solicitărilor
de
participare/ofertelor au, direct sau indirect, un
interes personal, financiar, economic ori de altă
natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să
le afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procedurii de atribuire.
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Transparency International România
Art. 59 se modifică și vor avea următorul
cuprins:
Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie
în care un funcţionar public are un interes
personal de natură să influenţeze sau să pară a
influenţa exercitarea imparţială și
obiectivă a funcţiilor sale oficiale. Interesul
personal al funcţionarului public cuprinde orice
avantaj pentru el însuși sau în favoarea familiei
sale, a părinţilor, prietenilor sau persoanelor
apropriate,
sau a persoanelor sau organizaţiilor cu care el sau
ea au avut relaţii de afaceri sau politice. Interesul
personal al funcţionarului cuprinde de asemenea
orice obligaţie financiară sau civilă la care este
constrâns funcţionarul public.
Motivarea amendamentelor:
Recomandăm o abordare unitară a modului în
care este definit conflictul de interese, pentru a
nu lăsa loc de interpretări. De aceea, definiţia
propusă este cea cuprinsă în Recomandarea No.
R (2000) 10 a Comitetului Miniștrilor Statelor
Membre privind codurile de conduita pentru
funcţionarii publici, recomandare adoptată de
Comitetul Miniștrilor la 11 mai 2000.

A se vedea comentariul de mai sus.
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ULPIAN ASSIST
Propuneri
de
modificare
legislativa
prin
individualizarea distincta a articolelor si
sectiunilor din noul proiect de lege
Art. 60.
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de
conflict de interese următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a
solicitărilor
de
participare
r/ofertelor
a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de
interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau
subcontractanţi nominalizaţi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi,
terţi
susţinători
sau
subcontractanţi nominalizaţi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a
solicitărilor de participare /ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la
gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere
sau
de
supervizare
a
unuia
dintre
ofertanţi/candidaţi,
terţi
susţinători
sau
subcontractanţi nominalizaţi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a
solicitărilor de participare /ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la
care există indicii rezonabile că poate avea, direct

Înţelegem argumentaţia avută în vedere la
formularea comentariului, însă din practică s-a
constatat faptul că este relativă şi dificil de realizat
cunoaşterea rudelor de gradul IV, fiind mult mai
realistă reglementarea evitării conflictului de
interese în ceea ce priveşte rudele până la gradul al
doilea.

Art. 60.
(1)
Reprezintă situaţii potenţial generatoare de
conflict de interese următoarele:
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sau indirect, un interes personal, financiar,
economic ori de altă natură, sau se află într-o altă
situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi
imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
d) situaţia în care ofertantul/candidatul/
ofertantul asociat/subcontractantul nominalizat/
terţul susţinător are drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organului de conducere
sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se
află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat
în procedura de atribuire ori cu persoane dintre
cele prevăzute la Art. 59;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul/
subcontractantul nominalizat a nominalizat în
calitate de experţi persoane angajate în cadrul
autorităţii contractante sau al furnizorului de
servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
f) orice altă situaţie care ar putea genera un
conflict de interese în sensul Art. 59.
Cu privire la articolul antecitat, consideram
necesara
completarea
situatiilor
potential
generatoare de conflicte de interese, in sensul
extinderii gradului de rudenie de la al doilea
inclusiv pana la al patrulea inclusiv, pentru a se
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evita favorizarea operatorilor economici si
comunicarea unor informatii confidentiale ale
procedurilor de achizitii publice, cat si asigurarea
impartialitatii participantilor la aceste proceduri.
Prezenta solicitare vine in contextul in care, la
momentul actual, s-a constatat o crestere
alarmanta a numarului de persoane implicate in
proceduri de achizitii publice, suspectate si/sau
acuzate de infractiunea de conflict de interese.
In opinia subscrisei, prevederile referitoare la
situatiile generatoare de conflict de interese
trebuie corelate cu prevederile din normele
generale, respectiv art. 301 din Noul Cod Penal
precum si alte prevederi legislative incidente.
a)
participarea
în
procesul
de
verificare/evaluare a solicitărilor de participare
r/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale,
părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al
unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători
sau subcontractanţi nominalizaţi ori a persoanelor
care
fac
parte
din
consiliul
de
administraţie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători sau subcontractanţi nominalizaţi;

Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Filiala
București
Art. 60, lit. a. participare r/ofertelor a
persoanelor.

Eroarea de tehnoredactare va fi remediată.

b)
participarea
în
procesul
de
verificare/evaluare a solicitărilor de participare
/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă
sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de

Transparency International România
Text propus:
Art. 60 (1) lit. b) și d) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a
solicitărilor de participare /ofertelor a unei

A se vedea comentariul de mai sus.
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persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la
gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie/ organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/
candidaţi,
terţi
susţinători
sau
subcontractanţi nominalizaţi;
Motivarea argumentaţiei:
Considerăm că este necesar să fie păstrată
prevederea din OUG 34/2006 privind gradul de
rudenie, respectiv până la gradul al patrulea
inclusiv.

RĂSPUNSURI

c)
participarea
în
procesul
de
verificare/evaluare a solicitărilor de participare
/ofertelor a unei persoane despre care se constată
sau cu privire la care există indicii rezonabile că
poate avea, direct sau indirect, un interes personal,
financiar, economic ori de altă natură, sau se află
într-o altă situaţie de natură să îi afecteze
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;
d)
situaţia
în
care
ofertantul/candidatul/ofertantul
asociat/subcontractantul
nominalizat/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află
în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante sau al

Transparency International România
Text propus:
Art. 60 (1) lit. b) și d) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
d) (…)persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al patrulea inclusiv... (în continuare
rămâne neschimbat)

A se vedea comentariul de mai sus.
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UNIUNEA NATION ALA A CONSILIILOR JUDEXENE
DIN ROMANIA
NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF
ROMANIA
La art. 60 alin.(l) lit ”d” propunem urmatoarea
formulare:
,,(1) Reprezinta situatii potential generatoare de
conflict
de
interese
urmatoarele:
d) situatia in care ofertantul candidatul/ofertantul
asociat/subcontractantul
nominalizat/tertul
sustinator are drept membri in cadrul consiliului de
administratie/organului de conducere sau de
supervizare
si/sau
are
actionari
ori
asociaţi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
pana
la
gradul
al
doilea
inclusiv
ori care se afla in relatii comerciale cu persoane ce
detin
functii
de
decizie
in
cadrul
autoritatii contractante sau al fumizorului de
servicii
de
achizitie
implicat
in
procedura de atribuire ori cu persoane dintre cele
prevazute la art. 59.

Prin dispoziţiile alin. (2) al prezentului articol a fost
reglementat conceptul „asociaţi semnificaţivi”,
fijnd mai realist de realizat în practică.

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire ori cu persoane dintre cele
prevăzute la Art. 59;

e)
situaţia în care ofertantul/candidatul/
subcontractantul nominalizat a nominalizat în
calitate de experţi persoane angajate în cadrul
autorităţii contractante sau al furnizorului de
servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
28
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Transparency International România
Text propus:
Art. 61. Se modifică și va avea următorul cuprins:
(…) pe parcursul unei perioade de cel puţin 36 luni
de la încheierea contractului, sub sancţiunea
rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului
respectiv.
Motivarea argumentării:
Considerăm că este necesar să fie luată în calcul o
perioadă mai mare de timp, având în vedere durata
de desfășurare a contractelor.

Credem că interdicţia ofertantului declarat
câştigător de a angaja direct sau indirect, în scopul
îndeplinirii contractului de achiziţie publică,
persoane fizice sau juridice care au fost implicate
în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor depuse în cadrul unei
proceduri de atribuire sau angajaţi/foşti angajaţi ai
autorităţii contractante sau ai furnizorului de
servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire
cu
care
autoritatea
contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire, pentru o
perioadă de 12 luni după atribuirea contractului
este o perioadă rezonabilă, având în vedere că nu
poate fi restricţionată piaţa muncii, cât şi prin
prisma sancţiunii reglementate.

AGILE OUTSOURCING

Clarificări ale semnificaţiei termenului „angaja” ar

f)
orice altă situaţie care ar putea genera un
conflict de interese în sensul Art. 59.
În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin
acţionar sau asociat semnificativ se înţelege
persoana care exercită drepturi aferente unor
acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din
capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin
10% din totalul drepturilor de vot în adunarea
generală.
(2)

Art. 61.
Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea
contractantă a încheiat contractul de achiziţie
publică nu are dreptul de a angaja, direct sau
indirect, în scopul îndeplinirii contractului de
achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care
au fost implicate în procesul de verificare/evaluare
a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în
cadrul unei proceduri de atribuire sau angajaţi/foşti
angajaţi ai autorităţii contractante sau ai
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire cu care autoritatea
contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de
achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel
puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub
sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a
contractului respectiv.
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Art. 61 – înlocuirea (dacă este cazul) sau
explicarea/detalierea semnificaţiei termenului „a
angaja”, care este specific dreptului muncii necesitatea de a se preciza expres dacă situaţia
reglementată se referă doar la contractul individual
de muncă sau la orice relaţie contractuală.

putea fi aduse prin legislţia terţiară.

AMCHAM:
„Se propune explicarea la nivelul normelor de
aplicare a tipurilor de investigatii pe care
autoritatea contractantă le poate intreprinde, in
contextul identificarii unei situatii potential
generatoare de conflict de interese.
De clarificat caile pe care le poate aborda in
aceasta situatie.”

La nivelul legislaţiei secundare
demersurile/căile pe care le
autoritatea contractantă în cazul
situaţii potenţial generatoare
interese.

ANSA – Comentarii noi
In cadrul art. 62 ar trebui sa fie specificata
interactiunea obligatorie cu Agentia Nationala de
Integritate (ANI) prin noul sistem Preventie, asa
cum este aceasta detaliata in „Proiectul de lege
privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese in procedura de atribuire a
contractelor de achizitie publica”. Formularea
conform careia autoritatea contractanta este
obligata sa intreprinda „orice investigatii necesare”
este neclara si nu indica necesitatea comunicarii cu
inspectorii ANI in acest sens.

Detalii operaţionale se vor putea avea în vedere,
eventual, prin legislaţia secundară.

Art. 62.
În cazul în care autoritatea contractantă
identifică o situaţie potenţial generatoare de
conflict de interese în sensul Art. 59, aceasta are
obligaţia de a întreprinde orice investigaţii
necesare pentru a determina dacă situaţia
respectivă reprezintă o situaţie de conflict de
interese şi de a prezenta candidatului/ofertantului
aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor
care, în opinia autorităţii, demonstrează existenţa
conflictului de interese.
(1)

se vor detalia
va întreprinde
identificării unei
de conflict de
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(2)
În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea
contractantă va solicita candidatului/ofertantului
transmiterea punctului său de vedere cu privire la
respectiva situaţie.

UNIUNEA NATION ALA A CONSILIILOR JUDEXENE
DIN ROMANIA
NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF
ROMANIA
La art.62 alin. (2), propunem urmatoarea
formulare: „(1) in cazul prevazut la alin.
(1),
autoritatea
contractanta
va
solicita
candidatului/ofertantului transmiterea punctului
sau de vedere cu privire la respectiva situatie, in
termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii”.

Stabilirea termenului în care candidatul/ofertantul
îşi va formula punctul de vedere se va face de la
caz la caz, de fiecarea autoritate contractantă în
parte.

În cazul în care potenţialul conflict de
interese se confirmă, autoritatea contractantă va
adopta măsurile necesare pentru îndepărtarea
respectivelor circumstanţe, dispunând măsuri cum
ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu
evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată
imparţialitatea,
sau
eliminarea
ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu factorii
de decizie din cadrul autorităţii contractante.

AGILE OUTSOURCING
Art. 62 – precizarea expresă a momentului aplicării
unuia sau a alteia dintre sancţiunile prevăzute la
alin. (3); definirea noţiunii „persoană cu funcţie de
decizie”.

Expresia „persoană cu funcție de decizie” a fost
definită în Proiectul de Lege.

(3)

Dispoziţiile Art. 166 se aplică în mod
corespunzător în cazul candidatului/ ofertantului
aflat în una din situaţiile potenţial generatoare de
conflict de interese.
(4)

Art. 63.
Autoritatea contractantă precizează în
documentele achiziţiei numele persoanelor ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat
în procedura de atribuire.
(1)
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(2)
Autoritatea
contractantă
publică
prin
mijloace electronice denumirea şi datele de
identificare
ale
ofertantului/candidatului/
subcontractantului nominalizat/terţului susţinător,
în termen de maximum 5 zile de la expirarea
termenului-limită de depunere a solicitărilor de
participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor
fizice, în cazul cărora se publică doar numele.

INS
“Nu înţeleg clar la ce se referă prevederile art. 63
alin (2). Vă rog fiţi mai expliciţi în conţinutul
alineatului;”

Dispoziţiile art. 63 alin. (2) din Proiectul de Lege
sunt suficient de clare. Eventual, prin legislaţia
terţiară se vor aduce clarificări suplimentare.

Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii
Verificarea conflictului de interese este o etapa
distincta in procesul de evaluare. Daca impunem
functionarilor din cadrul autoritatilor contractante
sa indeplineasca atribuitii in acest segment,
operatiunile care ar fi obligatorii trebuie clar
definite.
Alminteri s-ar putea crea prezumtia ca anumite
persoane ar fi privilegialte in raport cu altele in ce
priveste setul de masuri intreprinse pentru
depistarea unor circumstante existente sau
prezumate.
Avem in vedere urmatoarele dispozitii:
Art 63 alin(2)
În cazul în care potenţialul conflict de interese se
confirmă, Autoritatea contractantă va adopta
măsurile
necesare
pentru
îndepărtarea
respectivelor circumstanţe, dispunând măsuri cum
ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu
evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată
imparţialitatea,
sau
eliminarea
ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu factorii

Prin legislaţia secundară se poate reglementa,
eventual, ca activitatea de verificare a conflictului
de interese să fie separat analizată în cadrul unei
şedinţe din etapa de evaluare a ofertelor şi să fie
încheiat un proces-verbal în acest sens. Detalii cu
privire la măsurile care vor fi dispuse de autorităţile
autorităţile contractante vor fi reglementate prin
legislaţia secundară.
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de decizie din cadrul autorităţii contractante.

Secţiunea a 5-a
Reguli aplicabile comunicărilor
Art. 64.
Orice comunicare, solicitare, informare,
notificare şi altele asemenea, prevăzute de
prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace
electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin
alte mijloace decât cele electronice.

(1)

CNSC
Art. 64 „(1) Orice comunicare, solicitare,
informare, notificare si altele asemenea, prevăzute
de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin
mijloace electronice de comunicare sau, ca
excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice.
(2) Instrumentele si dispozitivele utilizate pentru
comunicarea prin mijloace electronice, precum si
caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie
nediscriminatorii, disponibile cu caracter general,
trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele
de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei si
comunicaţiilor si să nu limiteze accesul operatorilor
economici la procedura de atribuire.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1),
comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte
comunicări decât cele privind elementele esenţiale
ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia
consemnării în scris a principalelor elemente ale
conţinutului comunicării verbale.
(4) În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele
esenţiale ale procedurii de atribuire includ
documentele achiziţiei, solicitările de participare si

Detalii operaţionale cu privire la comunicarea
verbală dintre autorităţile contractante şi
operatorii economici interesaţi, consemnarea
conţinutului comunicării, precum şi alte aspecte
referitoare la acest tip de comunicare, vor fi
reglementate prin legislaţia secundară.
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ofertele.
(5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii
care ar putea avea un impact semnificativ asupra
conţinutului si evaluării ofertelor se consemnează
prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute,
înregistrări audio sau sinteze ale principalelor
elemente ale comunicării.”
Regula impusă de alin. (1) de comunicare doar prin
mijloace electronice nu asigură în toate situaţiile
primirea, excepţia fiind prin alte mijloace. Atragem
atenţia să sunt numeroase situaţiile în care CNSC sa pronunţat cu privire la imposibilitatea dovedirii/
demonstrării primirii unui înscris prin mijloace
electronice ci doar a transmiterii unui înscris,
decizii menţinute de Curţile de Apel.
Comunicarea
verbală
înseamnă
doar
cea
telefonică/alte mijloace de recepţie sau şi cea din
cadrul unor întruniri personale ? comisia de
evaluare în etapa de evaluare a ofertelor va
comunica verbal telefonic sau faţă în faţă cu orice
ofertant ?
La ce se vor raporta părţile implicate în procedură
cât vor decide să uzeze comunicarea verbal ?
aplicând în mod strict definiţia dată „elementului
esenţial al procedurii de atribuire” autoritatea
contractantă nu putea uza legal niciodată de
această modalitate de comunicare în cadrul unei
proceduri de atribuire.
Fiecare parte implicată în această comunicare
verbal îşi va face propriile consemnări în scris a
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principalelor elemente ale discuţiei, urmând ca
ulterior să fie confruntate ? dacă o parte consideră
ca fiind importat un element al discuţie iar cealaltă
partea altul ? consemnările discuţiei se vor trimite
ulterior în vederea confirmării?
Consemnarea prin mijloace corespunzătoare cum ar
fi
înregistrări
audio,
implică
înregistrarea
convorbirilor discuţiilor purtate verbal/telefonic?
De unde va şti autoritatea contractantă că urmare a
unei discuţii telefonice va primiri informaţii care ar
putea avea un impact semnificativ asupra
conţinutului şi evaluării ofertelor, astfel încât să
înregistreze audio convorbirea telefonică?
Minutele şi sintezele principalelor elemente ale
comunicării vor fi aduse la cunoştinţa celeilalte
părţi implicată în discuţie?
Ce
înseamnă
„impact
semnificativ
asupra
conţinutului şi evaluării ofertelor ” şi la ce se vor
raporta părţile implicate în procedură astfel încât
să consemneze minute, înregistrări audio sau
sinteze ? dacă autoritate contractantă decide că
informaţiile primire urmare a convorbirii telefonice
nu au impact semnificativ asupra conţinutului şi
evaluării ofertelor iar operator consideră că au ? se
mai face minută? De către cine? Operator economic
poate face propriile înregistrări audio ?
Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru
comunicarea prin mijloace electronice, precum şi
caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie
nediscriminatorii, disponibile cu caracter general,

(2)
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trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele
de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor
economici la procedura de atribuire.
Prin derogare de la prevederile alin. (1),
comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte
comunicări decât cele privind elementele esenţiale
ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia
consemnării în scris a principalelor elemente ale
conţinutului comunicării verbale.
(3)

În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele
esenţiale ale procedurii de atribuire includ
documentele achiziţiei, solicitările de participare şi
ofertele.

(4)

(5)
Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii
care ar putea avea un impact semnificativ asupra
conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează
prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute,
înregistrări audio sau sinteze ale principalelor
elemente ale comunicării.

Art. 65.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
asigura protejarea integrităţii datelor şi a
confidenţialităţii ofertelor şi a solicitărilor de
participare în cadrul tuturor operaţiunilor de
comunicare, transmitere şi stocare a informaţiilor.
(1)

Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de
participare, precum şi cel al planurilor/proiectelor

(2)
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în cazul concursurilor de soluţii este confidenţial
până la data stabilită pentru deschiderea acestora.
Autoritatea contractantă ia cunoştinţă de
conţinutul ofertelor, al solicitărilor de participare
sau al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor
de soluţii numai de la data stabilită pentru
deschiderea acestora.

(3)

Art. 66.
Autoritatea contractantă are dreptul, dacă
este necesar, să impună utilizarea unor instrumente
şi dispozitive care nu sunt disponibile cu caracter
general, cu condiţia să ofere mijloace alternative
de acces.
(1)

(2)
Autoritatea contractantă oferă mijloace
alternative de acces adecvate dacă se află într-una
dintre următoarele situaţii:

a)
oferă acces direct, liber, complet şi gratuit,
prin mijloace electronice, la instrumentele şi
dispozitivele respective de la data publicării
anunţului de participare; în cuprinsul anunţului de
participare se specifică adresa de internet la care
sunt accesibile aceste instrumente şi dispozitive;
b)
asigură că operatorii economici care nu au
acces la instrumentele şi dispozitivele respective şi
nici posibilitatea de a le obţine în termenele
stabilite, cu condiţia ca lipsa accesului să nu poată
fi atribuită operatorului economic în cauză, pot
avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea
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unor dispozitive provizorii puse la dispoziţie cu titlu
gratuit online;
c)
asigură
disponibilitatea
alternative pentru depunerea
ofertelor.

unei
metode
electronică a

Art. 67.
Prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi se stabilesc, cu luarea în considerare a
progresului tehnologic, următoarele:
a)
situaţiile şi condiţiile în care este permisă
folosirea altor mijloace de comunicare decât cele
electronice;
b)
regulile şi cerinţele care trebuie îndeplinite
de dispozitivele şi instrumentele utilizate în
legătură cu transmiterea şi primirea ofertelor, a
solicitărilor
de
participare
sau
a
planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de
soluţii, inclusiv situaţiile şi condiţiile în care poate
fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii
electronice extinse, precum şi modalităţile de
implementare a acesteia;
c)
utilizarea unor standarde tehnice specifice în
vederea asigurării interoperabilităţii instrumentelor
şi dispozitivelor utilizate pentru comunicarea
electronică.
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ARACO
Capitolul III, Secţíunea 1,paragrafele 2,3,4,5 şi 6
.Se repetă la fiecare procedură aceleaşi cerinţe
generale privind anunţul publicitar , termenele şi
condiţiile de reducere a termenelor, calificare şi
selecţia candidaţilor.
Se propune reformularea articolelor , de la art 71
la art 103 , prin cumularea într-un singur paragraf a
cerinţelor comune privind anunţul publicitar
,termene şi calificarea candidaţilor şi paragrafe
distincte pentru fiecare procedură privind
desfăşurare etapei a-2-a de ofertare ,a-3-a de
negociere şi a-4-a de ofertă finală, după caz.

Înţelegem punctul de vedere referitor la gruparea
într-un singur paragraf a dispoziţiilor comune
procedurilor în mai multe etape referitoare la
anunţul de participare, termenul minim de
depunere a ofertelor şi etapa de calificare a
candidaţilor, însă pentru a facilita urmărirea
aplicării procedurilor în cauză a fost considerată
preferabilă reglementarea dispoziţiilor comune în
cadrul fiecărei proceduri în parte.

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„Autoritatea contractantă atribuie contractele de
achiziţie publică/acordurile-cadru în cazul cărora
este obligatorie publicarea unui anunţ de
participare în conformitate cu dispoziţiile Art. 142
alin. (2), de regulă, prin aplicarea procedurilor de
licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau a

Textul a fost revizuit prin listarea tuturor
procedurilor care pot fi aplicate pentru atribuirea
unui contract de achiziţie publică. De asemenea, în
cadrul unui alineat separat, a fost specificat că
aplicarea procedurii de parteneriat pentru inovare
se realizează condiţiile prevăzute la articolele
relevante din Proiectul de Lege.

Capitolul III
Modalităţi de atribuire

Secţiunea 1
Procedurile de atribuire
Paragraful 1
Aplicarea procedurilor de atribuire
Art. 68.
Autoritatea contractantă atribuie contractele de
achiziţie publică/acordurile-cadru în cazul cărora
este obligatorie publicarea unui anunţ de
participare în conformitate cu dispoziţiile Art. 142
alin. (2), de regulă, prin aplicarea procedurilor de
licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau a
parteneriatului pentru inovare.
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parteneriatului pentru inovare (considerăm că ar fi
mult mai indicat să se reglementeze posibilitatea
de aplicare a parteneriatului pentru inovare în
cadrul unui articol distinct de cel prezent. Prin
plasarea parteneriatului pentru inovare în același
context cu licitaţia deschisă sau restrânsă se
creează percepţia falsă că această procedură ar
putea fi utilizată fără restricţii, în orice situaţie.
Pe de altă parte, prevederile art. 98 alin. (1)
stabilesc anumite limitări în acest sens, însă
coroborarea prevederilor art. 68 cu cele de la art.
98 poate fi dificil de sesizat.)”
Grupul de Lucru Master de Achiziţii Publice,
Concesiuni şi Parteneriat Public-Privat al
Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
Este necesară revizurea modului de abordare a
procedurilor de atribuire în proiectul de lege cu
sublinierea importanţei obţinerii de produse,
servicii şi lucrări de calitate, eliminarea abordării
de tip „regulă” – „excepţi” a procedurilor care
respectă regulile de tarnsparenţă cu acordarea unei
atenţii nu numai literei, dar şi spiritului noii
directive.

În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (4) din
Directiva Clasică, negocierea competitivă sau
dialogul competitiv se aplică în situaţiile enunţate
care au fost transpuse prin art. 69 din Proiectul de
Lege. Cu titlu exemplificativ, în cazul în care un
contract de achiziţie publică nu poate fi atribuit
fără negocieri prealabile justificate de existenţa
unor circumstanţe specifice în legătură cu natura,
complexitatea sau structura juridică şi financiară
sau din cauza riscurilor legate de acestea,
autorităţile contractante vor aplica o procedură
care presupune o etapă de negociere.

Art. 69.
Prin excepţie de la dispoziţiile Art. 68,
autoritatea contractantă are dreptul de a aplica
următoarele proceduri de atribuire numai în
cazurile şi condiţiile reglementate de prezenta
(1)
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lege:
a)

negocierea competitivă;

b)

dialogul competitiv;

c)

negocierea fără publicare prealabilă.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
organiza un concurs de soluţii, prin care
achiziţionează, în special în domeniul amenajării
teritoriului și urbanismului, al arhitecturii și
ingineriei sau al prelucării datelor, un plan sau un
proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale,
cu sau fără acordarea de premii.
(2)

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
Textul a fost revizuit.
„(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a
organiza un concurs de soluţii, prin care
achiziţionează, în special în domeniul amenajării
teritoriului și urbanismului, al arhitecturii și
ingineriei sau al prelucării datelor, un plan sau un
proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale,
cu sau fără acordarea de premii. (se repetă
definiţia de la art. 3 (22)).”

Art. 70.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere competitivă sau
procedura de dialog competitiv în cazurile şi
condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).

(1)

ASAPRO
Art. 70 - se tin o singura data?

Procedurile de negociere competitivă sau dialog
competitiv se aplică doar în condiţiile expres
reglementate la alin. (2) şi (3).

Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere competitivă sau
procedura de dialog competitiv în cazul
achiziţionării de lucrări, produse sau servicii, dacă
se îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele
criterii:

(2)

a)
necesităţile autorităţii contractante nu pot fi
asigurate fără adaptarea soluţiilor disponibile în
mod rapid pe piaţă;
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b)
lucrările, produsele sau serviciile includ
soluţii de proiectare sau soluţii inovatoare;
c)
contractul nu poate fi atribuit fără negocieri
prealabile din cauza unor circumstanţe specifice
legate de natura ori complexitatea sa sau de
structura juridică şi financiară ori din cauza
riscurilor legate de acestea;
d)
specificaţiile tehnice nu pot fi definite cu
suficientă
precizie
de
către
autoritatea
contractantă prin trimitere la un standard, o
evaluare tehnică europeană, o specificaţie tehnică
comună sau o referinţă tehnică, în condiţiile
prevăzute de normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere competitivă sau
procedura de dialog competitiv pentru achiziţia de
lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în
urma unei proceduri de licitaţie deschisă sau de
licitaţie restrânsă, au fost depuse numai oferte
necorespunzătoare sau inacceptabile.

(3)

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
În Proiectul de Lege au fost definiţi termenii
„(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a „ofertă neconformă ” şi „ofertă inacceptabilă”.
aplica procedura de negociere competitivă sau
procedura de dialog competitiv pentru achiziţia de
lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în
urma unei proceduri de licitaţie deschisă sau de
licitaţie restrânsă, au fost depuse numai oferte
necorespunzătoare sau inacceptabile (lipsește
definiţia
termenilor
”necorespunzătoare”
și
”inacceptabile”. Considerăm necesar, de asemenea,
să se menţină termenul utilizat în prezent,
respectiv de ofertă ”neconformă”, în loc de ofertă
”necorespunzătoare”, pentru a se evita confuziile
care pot să apară în practică. Acest comentariu
trebuie avut în vedere în coroborare cu sugestiile
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inserate la art. 104 alin. (1) lit. a)).”
INS
Să se explice clar ce înseamnă „oferte
necorespunzătoare
sau
inacceptabile”
din
conţinutul art. 70 alin. (3). Trebuie definit clar ce
înseamnă ofertă necorespunzătoare şi ofertă
inacceptabilă;
AGILE OUTSOURCING
Art. 70 – definirea noţiunii „necorespunzător”/
„inacceptabil”

(4)
În cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea
contractantă are dreptul de a nu publica un anunţ
de participare dacă invită la procedura de atribuire
exclusiv şi toţi acei ofertanţi care, în cadrul
procedurii anterioare de licitaţie deschisă sau
licitaţie restrânsă, au îndeplinit criteriile de
calificare şi au depus oferte în conformitate cu
cerinţele formale ale procedurii de atribuire.

SC Intergroup Engineering SRL
Cu cine se negociaza daca toate ofertele au fost
necorespunzatoare sau inacceptabile (de-aia
licitatiadeschisa sau restransa nu s-a finalizat cu un
castigator!!)??
Este necesar a se specific ace se intelege prin
“cerinte formale”, fiindca cerintele ar trebui sa fie
reale, justificate si necesare, deci nu “formale”.

Potrivit alin. (4) al prezentului articol, autoritatea
contractantă va invita la negocieri exclusiv şi pe
toţi acei ofertanţi care, în cadrul procedurii
anterioare de licitaţie deschisă sau licitaţie
restrânsă, au îndeplinit criteriile de calificare şi au
depus oferte în conformitate cu cerinţele formale
ale procedurii de atribuire. Prin legislaţia secundară
şi/sau terţiară ar putea fi aduse detalii cu privire la
semnificaţia sintagmei „cerinţe formale”.

CNSC
Art. 70 alin. (4) „În cazul prevăzut la alin. (3),
autoritatea contractantă are dreptul de a nu
publica un anunţ de participare dacă invită la
procedura de atribuire exclusiv si toţi acei
ofertanţi care, în cadrul procedurii anterioare de
licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, au
îndeplinit criteriile de calificare si au depus oferte
în conformitate cu cerinţele formale ale procedurii
de atribuire.”

Textul va fi reformulat.
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Formularea este eliptică, în loc de conjuncţia ”şi”
considerăm că ar trebui înlocuită cu prepoziţia
”pe”.

UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDEXENE
DIN ROMANIA
NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF
ROMANIA
La art.70 alin(4), avand in vedere inadvertenta de
reglementare
intre
alin.(3)
si
(4)
al art. 70, precum si principiul transparentei si cel
al tratamentului egal al operatorilor economici in
toate etapele procedurii de achizipe publica,
propunem eliminarea acestui alineat, lasand astfel
libertate autoritatilor contractante de a-si
largi baza de selectie.
SC Intergroup Engineering SRL
Nu
este
definit
ce
inseamna
oferte
necorespunzatoare (=inacceptabila?) si neconforme,
dar presupunem ca vor fi definite similar cu
definitiile din HG 925/2006

În Proiectul de Lege au fost definiţi termenii
„ofertă neconformă” şi „ofertă inacceptabilă”.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare exclusiv în

(5)
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AMCHAM:
„Reglementarea generală și unitară a termenului

Textul preia în mod fidel prevederile Directivei
Clasice. La stabilirea termenului minim de

cazurile şi condiţiile prevăzute la Art. 104.

Paragraful 2
Licitaţia deschisă
Art. 71.
În cadrul procedurii de licitaţie deschisă orice
operator economic are dreptul de a depune ofertă
în urma publicării unui anunţ de participare.
Art. 72.
Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre
publicare a unui anunţ de participare, în
conformitate cu prevederile Art. 142 alin. (2) şi (3),
prin care autoritatea contractantă solicită
operatorilor economici depunerea de oferte.
Art. 73.
Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară
într-o singură etapă obligatorie.
(1)

Autoritatea contractantă are dreptul de a
decide organizarea unei etape finale de licitaţie
electronică, caz în care are obligaţia de a preciza
această decizie în anunţul de participare şi în
documentele achiziţiei.

(2)

Art. 74.
Perioada cuprinsă între data transmiterii
anunţului de participare spre publicare în Jurnalul
(1)
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Oficial al Uniunii Europene şi data limită de
depunere a ofertelor este de cel puţin 35 de zile.

de (cel puţin) 35 de zile nu ţine cont de
diversitatea contractelor care fac obiectul
procedurilor de atribuire și de diferenţele
semnificative existente în pregătirea ofertelor în
funcţie de complexitatea fiecărei proceduri în
parte.
De exemplu, în cazul procedurilor care utilizează
modelul de contract FIDIC GALBEN, precum și în
cazul anumitor tipuri de proceduri/modele de
contracte organizate, respectiv utilizate de unele
autorităţi contractante, termenul de 35 de zile
este vădit disproporţionat prin raportare la
termenul minim rezonabil care ar trebui alocat de
un ofertant diligent.
De aceea, sugerăm:
(i) fie ca termenul de 35 de zile să fie înlocuit cu
un termen mai lung, respectiv de cel puţin 75 de
zile;
(ii) fie să se instituie mai multe termene minime,
în funcţie de anumite criterii (legate de
complexitatea, tipul și/sau valoarea contractelor
care fac obiectul procedurilor de atribuire).
Existând termene minime obligatorii mai mari, s-ar
evita și prelungirile repetate ale termenelor-limită
de depunere a ofertelor (practica în acest sens
fiind destul de des întâlnită) și inconvenientele
aferente prelungirilor repetate (cum ar fi
actualizările care trebuie aduse ofertelor într-un
(nou) termen relativ scurt).”

depunere a ofertelor autorităţile contractante au
dreptul de a stabili un termen de depunere
corespunzător, apreciat de la caz la caz, în funcţie
de de specificul obiectului şi complexitatea fiecărui
contract de achiziţie publică, în confomitate cu
prevederile art. 149 din Proiectul de Lege. Cu toate
acestea, textul a fost revizuit prin precizarea
suplimentară că perioada minimă de depunere a
ofertelor se va corela şi stabili ţinând cont de
complexitatea contractului.
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Primăria Municipiului Sibiu
Propunere
Art. 74, Art. 79, Art. 149
Perioada de depunere a ofertelor a fost redusa
pentru toate modalităţile de atribuire.
Trebuie revizuite aceste perioade.
Argumentare
Astfel, pentru licitaţie deschisa, perioada a fost
redusa de la 52 de zile(Ordonanţa 34/2006) la 35
zile(Propunerea legislativa), iar in cazul publicării
anunţului de intenţie perioada a fost redusa de la
36 de zile(Ordonanţa 34/2006) la 15 zile.
La licitaţia restrânsa, perioada a fost redusa de la
37 de zile(OG 34/2006) la 30 de zile (propunerea
legislativă), iar in cazul publicării unui anunţ de
intenţie perioada a fost redusa de la 15 zile la 10
zile.
Chiar daca art. 149 clarifica ca aceasta perioada
minima data de lege poate fi mărita in funcţie de
complexitatea contractului de achiziţie, aceasta
poate duce la interpretări si aplicarea discreţionara
din partea autorităţii contractante.
Dorim sa menţionam ca prin reducerea perioadei de
pregătire a ofertelor, apare riscul ca autoritatea
contractanta sa nu primească oferte de calitate si
sa se reducă numărul ofertanţilor. De asemenea,
dorim sa semnalam ca un operator economic care
provine dintr-o alta tara, trebuie sa ia in calcul
traducerea documentelor de achiziţie, obţinerea
tuturor certificatelor solicitate prin oferta, iar

Termenele de depunere a ofertelor pentru fiecare
procedură de atribuire în parte, precum şi
posibilităţile de reducere a acestora, au fost
transpuse cu respectarea în mod fidel a dispoziţilor
Directivei Clasice. Termenele reglementate sunt
minime,
autorităţile
contractante
având
posibilitatea de a stabili o perioadă de depunere cu
luarea în considerare a unei perioade suficiente
pentru a asigura primirea unor oferte conforme, cât
şi cu luarea în considerare a complexităţii
obiectului viitorului contract de achiziţie publică.
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toate acestea pot duce la neîncadrarea in termenul
stabilit. Din punctul nostru de vedere reducerea
duratei de pregătire a ofertelor este restrictiva si
limitează participarea in cadrul licitaţiilor.
AGILE OUTSOURCING
Art. 74 – menţionarea clară, în lege, iar nu în alt
act normativ, a ceea ce se înţelege prin „în măsura
în care informaţiile respective erau disponibile în
momentul publicării anunţului de intenţie”
Art. 74 – definirea noţiunii „situaţie de urgenţă”

Detalii cu privire la semnificaţia expresiilor „în
măsura în care informațiile respective erau
disponibile în momentul publicării anunțului de
intenție” şi „situaţie de urgenţă” ar putea fi aduse
prin legislaţia secundară şi/sau terţiară.

PORR
„Art. 74. (1) Perioada cuprinsă între data
transmiterii anuntului de participare spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data
limită de depunere a ofertelor este de cel putin 35
de zile.”
Perioada de 35 de zile este extrem de scazuta,
aceasta ar trebui sa tina cont si de complexitatea
proiectelor din licitatiile publice. De exemplu in
cazul proiectelor de constructii tip executie
perioada de depunere a ofertelor de 35 de zile este
extrem de mica, este imposibil sa intocmesti o
oferta completa in acest timp, cu atat mai mult
atunci cand depinzi de oferte de pret ce trebuie
cerute catre furnizori de materiale, servicii, etc.
In cazul contractelor tip proiectare si executie cele
35 de zile nici macar nu ii ajung proiectantului
pentru a vizita amplasamentul, pentru a face o
prima dimensionare a structurilor ca sa poata

A se vedea comentariile de mai sus.
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intocmi o estimare a listelor de cantitati, in baza
careia Contractantul sa ceara ofete de pret pentru
a putea face o estimare a lucrarii.
O astfel de data de depunere nu va face decat sa
incurajeze obtinerea prin mijloace nelegale a
documentatiilor de atribuire inainte ca acestea sa
fie publicate oficial in JOUE.
Mai mult decat atat in stategie se prevede ” Cerinţa
actuală din lege privind termenul maxim de
evaluare a ofertelor va fi abrogată odată cu
adoptarea noilor legi privind achiziţiile publice,
având în vedere că s-a dovedit a fi ineficientă.”
Pastrand principiul tratamentului egal ar fi indicat
ca si Autoritatile Contractante sa fie capabile sa
evalueze ofertele in termenii impusi de legea aflata
in vigoare, sau macar in perioada de valabilitate a
scrisorii de garantie depusa la oferta de catre
Ofertanti, astfel incat sa nu mai solicite extinderea
valabilitatii acestei scrisori si implicit ca genereze
costuri suplimentare pentru Ofertanti.

În cazul în care autoritatea contractantă a
publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul
de achiziţie publică/acordul-cadru ce urmează să
fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce
(2)

BITU RALUCA
Referitor art. 74 si art. 118 – este necesara o
perioada lunga
(intre publicarea anuntului de
participare si termenul de depunere a ofertelor)
pentru pregatirea ofertei si totodata scurtarea
perioadei de evaluare a ofertelor.

A se vedea comentariile de mai sus.

AMCHAM:
„Pentru identitate de raţiune (prin raportare la
sugestiile de mai sus aferente Art. 74 alin. 1),
sugerăm:

Transpunerea termenelor a fost realizată cu
respectarea în mod fidel a prevederilor Directivei
Clasice. A se vedea comentariile de mai sus.
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sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele
condiţii:

(i) fie ca termenul de 15 de zile să fie înlocuit cu
un termen mai lung;
(ii) fie să se instituie mai multe termene minime,
în funcţie de anumite criterii (legate de
complexitatea, tipul și/sau valoarea contractelor
care fac obiectul procedurilor de atribuire).
De asemenea, formularea de la litera a) trebuie
clarificată pentru a nu lăsa loc abuzurilor, în
sensul:
(i) reglementării informaţiilor minime obligatorii;
(ii) reformulării de o manieră care să nu lase loc
interpretărilor a menţiunii „în măsura în care
informaţiile respective erau disponibile în
momentul publicării anunţului de intenţie”.
Art. 74 alin. 2 lit. b) va necesita modificări de
corelare.”
BITU RALUCA
Privitor art. 74 punct (2) si punct (4) - Termenul de
15 zile, daca a avut un anunt de intentie publicat
anterior este prea scurt, tinand cont de faptul ca
documentatia procedurii pe baza careia se
intocmeste oferta se pune la dispozitia eventualilor
ofertanti de abia odata cu publicarea anuntului de
participare si de faptul ca o firma trebuie sa
participe la multe licitatii pentru a avea sanse de a
castiga un contract.

RĂSPUNSURI

A se vedea comentariul de mai sus.

a)
anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile
necesare pentru anunţul de participare, în măsura
în care informaţiile respective erau disponibile în
momentul publicării anunţului de intenţie;
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b)
anunţul de intenţie a fost transmis spre
publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi
12 luni înainte de data transmiterii anunţului de
participare.
În cazul în care o situaţie de urgenţă,
demonstrată în mod corespunzător de către
autoritatea contractantă, face imposibil de
respectat perioada prevăzută la alin. (1),
autoritatea contractantă poate stabili o perioadă
redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi
mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre
publicare a anunţului de participare.
(3)

Autoritatea contractantă are dreptul de a
reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea
ofertelor prevăzută la alin. (1) în cazul în care
acceptă depunerea ofertelor prin mijloace
electronice, în condiţiile prezentei legi.
(4)

Art. 75.
Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate
cu informaţiile şi cerinţele prevăzute in
documentele achiziţiei, însoţită de documentele
sau de documentul unic de achiziţie european, în
conformitate cu dispoziţiile Art. 187-Art. 191, după
caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de
calificare stabilite de autoritatea contractantă.

Paragraful 3
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Licitaţia restrânsă
Art. 76.
În cadrul procedurii de licitaţie restrânsă orice
operator economic are dreptul de a depune o
solicitare de participare în urma publicării unui
anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii
care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie
stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul
de a depune oferta în etapa ulterioară.
Art. 77.
Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre
publicare a unui anunţ de participare, în
conformitate cu prevederile Art. 142 alin. (2) şi (3),
prin care autoritatea contractantă solicită
operatorilor economici depunerea de solicitări de
participare în vederea furnizării informaţiilor şi
documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite
de autoritatea contractantă.
Art. 78.
(1)
Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară
în două etape obligatorii:

a)
etapa depunerii solicitărilor de participare şi
a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor
de calificare şi selecţie;
b)
etapa depunerii ofertelor de către candidaţii
selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării
acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a
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factorilor de evaluare.
(2)
În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a),
autoritatea contractantă are dreptul de a limita
numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de
calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună
oferte sau să participe în etapa a doua, cu condiţia
să fie asigurat un număr minim de candidaţi.

Textul a fost revizuit.
AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„(2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a),
autoritatea contractantă are dreptul de a limita
numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de
calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună
oferte sau să participe în etapa a doua (cuvântul
”sau” nu are sens în contextul dat. Ar putea fi ”și”
sau, mai corect, ar trebui să se renunţe la una
dintre situaţiile menţionate deoarece ambele
reprezintă, practic, același lucru), cu condiţia să fie
asigurat un număr minim de candidaţi.”
INS
La art. 78 alin. (2) cred că este corectă următoarea
formulare „... să depună oferte şi (în loc de sau) să
participe în etapa a doua.....”

(3)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
indica în anunţul de participare criteriile sau
regulile obiective și nediscriminatorii pe care
intenţionează să le aplice, numărul minim de
candidaţi pe care intenţionează să îi invite și, dacă
este cazul, numărul maxim.

Numărul minim al candidaţilor indicat în
anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3)
trebuie să fie suficient pentru a asigura o
concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi
mai mic de cinci.
(4)

ASAPRO
Art 78, alin 4 - 5 este o cifra nereala, poate se
regandeste. De unde atatia?

Reglementarea numărului minim de candidaţi, în
cazul procedurii de licitaţie restrânsă, ca şi în cazul
celorlalte proceduri în mai multe etape, reprezintă
o transpunere fidelă a dispoziţiilor art. 65 par (2)
din Directiva Clasică care reglementează numărul
de cinci candidaţi. În situaţia în care la procedură
participă un număr mai mic decât cel reglementat,
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devin aplicabile prevederile alin. (8) din cadrul
aceluiaşi articol.

Atunci
când
selectează
candidaţii,
autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica
numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de
participare.
(5)

În urma finalizării etapei prevăzute la alin.
(1) lit. a), autoritatea contractantă transmite
simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de
participare la etapa a doua.
(6)

(7)
Autoritatea contractantă are obligaţia de
invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel
puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în
anunţul de participare conform dispoziţiilor alin.
(4).

În cazul în care numărul de candidaţi care
îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este
mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de
participare conform dispoziţiilor alin. (4),
autoritatea contractantă are dreptul de a continua
procedura de atribuire numai cu acei candidaţi care
îndeplinesc cerinţele solicitate sau de a anula
procedura, în condiţiile prevăzute la Art. 208.
(8)

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a
invita în etapa a doua un operator economic care
nu a depus o solicitare de participare în prima
etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi
selecţie.

(9)
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AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„Considerăm utilă transpunerea, cel puţin parţială,
a facilităţii prevăzute pentru autorităţile publice
locale la Art. 28 alin. (4) din Directiva
24/2014/UE.”

S-a considerat suficient că autorităţile contractante
trebuie să stabilească un termen corespunzător.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
decide organizarea unei etape finale de licitaţie
electronică, caz în care are obligaţia de a preciza
această decizie în anunţul de participare şi în
documentele achiziţiei.

(10)

Art. 79.
Perioada cuprinsă între data transmiterii
anunţului de participare spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene şi data limită de
depunere a solicitărilor de participare este de cel
puţin 30 de zile.
(1)

Perioada cuprinsă între data transmiterii
invitaţiei de participare la etapa a doua a
procedurii de atribuire şi data limită de depunere a
ofertelor este de cel puţin 30 de zile.
(2)

(3)
În cazul în care autoritatea contractantă a
publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul
de achiziţie publică/acordul-cadru ce urmează a fi
atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada
prevăzută la alin. (2) până la 10 zile dacă sunt
îndeplinite in mod cumulativ următoarele condiţii:

a)
anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile
necesare pentru anunţul de participare, în măsura
în care informaţiile respective erau disponibile în
momentul publicării anunţului de intenţie;
b)
anunţul de intenţie a fost transmis spre
publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi
12 luni înainte de data transmiterii anunţului de
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participare.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea
ofertelor prevăzută la alin. (2) în cazul în care
acceptă depunerea ofertelor prin mijloace
electronice, în condiţiile prezentei legi.
(4)

În cazul în care o situaţie de urgenţă,
demonstrată în mod corespunzător de către
autoritatea contractantă, face imposibil de
respectat perioadele prevăzute la alin. (1) sau (2)
sau cea rezultată în urma aplicării alin. (3),
autoritatea contractantă poate stabili:

(5)

a)
o perioadă redusă pentru depunerea
solicitărilor de participare, care nu poate fi mai
mică de 15 zile de la data transmiterii spre
publicare a anunţului de participare;
b)
o perioadă redusă pentru depunerea
ofertelor, care nu poate fi mai mică de 10 zile de la
data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a
doua a procedurii de atribuire.

Paragraful 4
Negocierea competitivă
Art. 80.
În cadrul procedurii de negociere competitivă orice
operator economic are dreptul de a depune o
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ULPIAN ASSIST
Art. 82
(1) Procedura competitivă cu negociere se
desfăşoară, de regulă, în trei etape obligatorii:
a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a
selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de
calificare şi selecţie;
b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către
candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a
evaluarii conformităţii acestora;
(2) etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii
ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a

Înţelegem argumentaţia avută în vedere, însă
reglementarea
posibilităţii
ca
autoritatea
contractantă să nu organizeze etapa a treia şi să
atribuie contractul pe baza ofertelor iniţiale
primite, fără negociere, cu condiţia de a fi precizat
explicit acest aspect în documentele achiziţiei,
reprezintă o transpunere fidelă a art. 29 alin. (4)
din
Directiva
Clasică,
care
nu
individualizează/consacră situatiile concrete în
care autorităţile contractante pot dispune de acest
drept.

solicitare de participare în urma publicării unui
anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii
care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie
stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul
de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe
baza cărora autoritatea contractantă va derula
negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora.
Art. 81.
Negocierea
competitivă
se
iniţiază
prin
transmiterea spre publicare a unui anunţ de
participare, în conformitate cu prevederile Art. 142
alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă
solicită operatorilor economici depunerea de
solicitări de participare în vederea furnizarii
informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi
selecţie stabilite de autoritatea contractantă.
Art. 82.
Procedura competitivă cu negociere
desfăşoară, de regulă, în trei etape obligatorii:

(1)

se
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evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de
atribuire şi a factorilor de evaluare. În etapa
prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea
contractantă are dreptul de a limita numărul de
candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi
selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte
iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr minim
de candidaţi.
(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1),
autoritatea contractantă poate atribui contractul
de achiziţie publică/acordul-cadru pe baza
ofertelor iniţiale, fără parcurgerea etapei
prevăzute la alin. (1) lit. c), în cazul în care şi-a
rezervat această posibilitate prin anunţul de
participare.
(12) Autoritatea contractantă are dreptul de a
decide organizarea unei etape finale de licitaţie
electronică, caz în care are obligaţia de a preciza
această decizie în anunţul de participare şi în
documentaţia de atribuire.
Desi in cuprinsul articolului antecitat se precizeaza
faptul ca, prin derogare, autoritatea contractanta
poate sa nu parcurga toate etapele procedurii de
negociere daca se face mentiunea despre acest
aspect in anuntul de participare, este necesara
individualizarea situatiilor concrete in care aceasta
poate dispune de acest drept, pentru a nu se
genera, pe viitor, confuzii si interpretari eronate in
aplicarea
prevederilor
antementionate.
De
asemenea, va supunem atentiei faptul ca, modul de
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structurare a art. 82 este neclar in privinta
identificarii celor trei etape ale procedurii
competitive de negociere, si s-ar impune
transformarea alineatului (2) in alin. (1) litera c).

a)
etapa depunerii solicitărilor de participare şi
a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor
de calificare şi selecţie;

Municipiul Sibiu
Unele articole/alineate sunt formulate în mod
interpretabil şi nasc neclarităţi. Spre exemplu: se
utilizează expresia „de regulă” în asociere cu
anumite termene (art. 82, 104, 157).

Expresia „de regulă” este utilizată în cadrul art. 82
alin. (1) din Proiectul de Lege care se referă la
faptul că, de regulă, procedura de negociere
competitivă are trei etape, întrucât potrivit alin.
(11) din cadrul aceluiaşi articol, prin derogare de la
prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are
dreptul de a atribui contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru pe baza ofertelor iniţiale,
fără parcurgerea etapei prevăzute la alin. (1) lit.
c), respectiv etapa de negociere finală, în cazul în
care şi-a rezervat această posibilitate prin anunţul
de participare.

CNSC
La art. 82 enumerarea celor 3 etape ale procedurii
de negociere competitivă şi art. 88 enumerarea
celor 3 etape ale procedurii de dialog competitiv
sunt menţionate doar două din cele trei.

Eroarea de tehnoredactare a fost remediată.

TELEKOM
Este necesara clarificarea acestui alineat şi a
alineatului (2) al aceluiaşi articol, intrucat lit. c)
indicata nu se regaseste la aiia (1), in fapt,
prevederea vizata de alin. (11) fiind mentionata la
alin. (2) al art. 82.
Argumente:

A se vedea comentariul de mai sus.
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AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„etapa depunerii solicitărilor de participare şi a
selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de
calificare şi selecţie;
etapa depunerii ofertelor iniţiale de către
candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a
evaluarii conformităţii acestora (este vorba,
probabil, depre conformitatea cu cerinţele
prevăzute la art. 83 alin. (2); ar trebui precizat
explicit);
etapa negocierilor (în mod normal, acesta nu este
un alineat nou, ci reprezintă lit.c) de la alin. (1) de
mai sus)”

Textul a fost revizuit prin preluarea comentariului.
A se vedea comentariul de mai sus.

Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din
România
„Art. 82 (1) Procedura competitivă cu negociere se
desfăşoară, de regulă, în trei etape obligatorii:
a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a
selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de
calificare şi selecţie;
b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către
candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a
evaluării conformităţii acestora;
Observaţie:
CARE ESTE A TREIA ETAPĂ?

A se vedea comentariul de mai sus.

Pentru acuratete.
b)
etapa depunerii ofertelor iniţiale de către
candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a
evaluarii conformităţii acestora;
etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii
ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a
evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de
atribuire şi a factorilor de evaluare.În etapa
prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea
contractantă are dreptul de a limita numărul de
candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi
selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte
iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr minim
de candidaţi.
(2)
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a) şi b)

AMCHAM:
“De clarificat. Lit. c) indicata nu se regaseste la
alin. (1), în fapt a fost introdusă ca punct 2).”

A se vedea comentariul de mai sus.

OMV Petrom
Art. 82 alin (1) si (2) – propunere modificare
„(1) Procedura competitivă cu negociere se
desfăşoară, de regulă, în doua etape obligatorii:
a)
etapa depunerii solicitărilor de participare şi
a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor
de calificare şi selecţie;
b)
etapa negocierilor cu candidaţii selectaţi în
vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii
ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin
aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de
evaluare. În etapa prevăzută la lit. a), autoritatea
contractantă are dreptul de a limita numărul de
candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi
selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte
iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr minim
de candidaţi.”
Consideram recomandabil sa se pastreze numai
doua etape pentru procedura de negociere
competitiva, eliminandu-se etapa de evaluare a
ofertelor initiale, avand in vedere urmatoarele
argumente:
 pentru a se asigura consistenta cu
prevederile Directivei,
 nu este clar cum (pe baza caror criterii) se

Conform art. 29 din Directiva Clasică, procedura de
negociere competitivă este o procedură în trei
etape (etapa depunerii solicitărilor de participare,
etapa depunerii ofertelor iniţiale, etapa depunerii
ofertelor
finale).
Autoritatea
contractantă
stabileşte conformitatea sau neconformitatea
ofertelor iniţiale. Etapa de negociere se desfăşoară
doar cu ofertanţii care au depus oferte iniţiale
conforme, în scopul îmbunătăţii acestora.
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va face evaluarea ofertelor initiale si vor fi
respinsi anumiti ofertanti,
 aceasta etapa nu se justifica - inainte de a
respinge un ofertant este necesar sa se
deruleze cel putin o etapa de negociere
intrucat oferta initiala poate fi semnificativ
ameliorata dupa discutiile cu autoritatea
contractanta,
 stabilirea etapei preliminare de evaluare a
ofertelor
initiale
prelungeste
durata
procedurii si complica formalitatile ce
trebuie
indeplinite
de
autoritatea
contractanta.
In situatia acceptarii acestei propuneri, trebuie
renumerotate restul alineatelor acestui articol.
Asociaţia Profesională de Drumuri și Poduri Filiala
București
Art. 82. (1) Nu există litera ”C”, deși este precizat
că procedura competitivă cu negociere se
desfășoară în trei etape.

A se vedea comentariul de mai sus.

INS
La art. 82 alin. (2) este de fapt lit c) de la alin (1)
iar alin. (2) începe de la „In etapa prevăzută la
alin. (1)...”;

A se vedea comentariul de mai sus.

UNIUNEA NATION ALA A CONSILIILOR JUDEXENE
DIN
ROMANIA
NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF
ROMANIA
La art. 82 alin.(l) §i alin.(2), in vederea eliminarii

A se vedea comentariul de mai sus.
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erorilor de redactare propunem urmatoarele
reformulari:
„(1) Procedura competitiva cu negociere se
desfsoara,
de
regula,
in
trei
etape
obligatorii:
a)
etapa depunerii solicitarilor de participare si
a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor
de calificare si selectie;
b)
etapa depunerii ofertelor initiale de catre
candidatii selectati in cadrul primei etape si a
evaluarii conformitatii acestora;
c)
etapa negocierilor in vederea imbunatatirii
ofertelor initiate, a depunerii ofertelor finale si a
evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de
atribuire si a factorilor de evaluare.”
(3)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
indica în anunţul de participare criteriile sau
regulile obiective și nediscriminatorii pe care
intenţionează să le aplice, numărul minim de
candidaţi pe care intenţionează să îi invite și, dacă
este cazul, numărul maxim.
(4)
Numărul minim al candidaţilor indicat în
anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3)
trebuie să fie suficient pentru a asigura o
concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi
mai mic de trei.
(5)
Atunci
când
selectează
candidaţii,
autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica
numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de
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AMCHAM:
“Per a contrario sugeram inserarea unei precizari
referitoare la situatia in care in etapa II nu se
prezinta/califica un numar de ofertanti cel putin
egal cu numarul minim indicat in anuntul de
participare SAU o prevedere potrivit careia AC are
obligatia precizarii in documentatia de atribuire a
masurilor pe care are dreptul sa le ia in cazul
aparitiei situatiei mentionate mai sus.”

Situaţia în care la procedură nu participă un număr
minim indicat prin anunţul de participare este
reglementată la alineatul următor, respectiv alin.
(8) al art. 82 din Proiectul de Lege.

OMV Petrom

Propunerea

participare.
(6)
În urma finalizării etapei prevăzute la alin.
(1) lit. a), autoritatea contractantă transmite
simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de
participare la etapa a doua.
(7)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel
puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în
anunţul de participare conform dispoziţiilor alin.
(4).

În cazul în care numărul de candidaţi care
îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este
mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de
participare conform dispoziţiilor alin. (4),
autoritatea contractantă are dreptul de a continua
procedura de atribuire numai cu acei candidaţi care
îndeplinesc cerinţele solicitate sau de a anula
procedura, în condiţiile prevăzute la Art. 208.
(8)

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a
invita în etapa a doua un operator economic sau
candidat, după caz, care nu a depus o solicitare de
participare în prima etapă sau nu a îndeplinit
criteriile de calificare şi selecţie.

(9)

(10)

În urma finalizării etapei prevăzute la alin.

Dvs.

referitoare

la

desfăşurarea
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(1) lit. b), autoritatea contractantă transmite
simultan tuturor candidaţilor rămaşi în competiţie o
invitaţie de participare la etapa treia.

Art. 82 alin (10) – propunem eliminarea
Comentariu:
Acest alineat nu se justifica in situatia in care se
accepta propunerea noastra ca negocierea
competitiva sa se desfasoare in doua etape

negocierii competitive prin două etape nu a fost
preluată, astfel încât acest comentariu nu poate fi
preluat.

A se vedea comentariul de mai sus.

Prin derogare de la prevederile alin. (1),
autoritatea contractantă poate atribui contractul
de achiziţie publică/acordul-cadru pe baza
ofertelor iniţiale, fără parcurgerea etapei
prevăzute la alin. (1) lit. c), în cazul în care şi-a
rezervat această posibilitate prin anunţul de
participare.
(11)

Autoritatea contractantă are dreptul de a
decide organizarea unei etape finale de licitaţie
electronică, caz în care are obligaţia de a preciza
această decizie în anunţul de participare şi în
documentaţia de atribuire.

(12)

Art. 83.
În cuprinsul documentaţiei de atribuire
autoritatea
contractantă
defineşte
obiectul
achiziţiei prin descrierea necesităţilor autorităţii
contractante şi a caracteristicilor solicitate pentru
produsele, lucrările sau serviciile care urmează a fi
achiziţionate şi stabileşte criteriul de atribuire şi
factorii de evaluare a ofertelor.

(1)

AMCHAM:
„De asemenea, documentatia de atribuire trebuie
sa indice in mod clar reglementarile (standarde,
directive etc), referintele tehnice sau orice alte
acte normative care au determinat cerintele
specifice incluse in respectiva documentatie.”

Credem că detaliile referitoare la conţinutul
documentaţiei de atribuire reprezintă un aspect
care poate fi reglementat prin legislaţia secundară
şi/sau terţiară.

În cadrul descrierii elementelor prevăzute la
alin. (1), autoritatea contractantă stabileşte care
sunt cerinţele minime în legătură cu acestea pe
(2)
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care ofertele trebuie să le îndeplinească.
Informaţiile furnizate prin documentaţia de
atribuire trebuie să fie suficient de precise pentru a
permite operatorilor economici să determine natura
şi obiectul general al achiziţiei şi, pe baza acestora,
să decidă transmiterea unei solicitări de participare
sau neparticiparea la procedura de atribuire.
(3)

Art. 84.
(1)
Perioada cuprinsă între data transmiterii
anunţului de participare spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene şi data limită de
depunere a solicitărilor de participare este de cel
puţin 30 de zile.
(2)
Perioada cuprinsă între data transmiterii
invitaţiei de participare la etapa a doua a
procedurii de atribuire şi data limită de depunere a
ofertelor iniţiale este de cel puţin 30 de zile.

În cazul în care autoritatea contractantă a
publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul
de achiziţie publică/acordul-cadru ce urmează a fi
atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada
prevăzută la alin. (2) până la 10 zile dacă sunt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(3)

a)
anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile
necesare pentru anunţul de participare, în măsura
în care informaţiile respective erau disponibile în
momentul publicării anunţului de intenţie;
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b)
anunţul de intenţie a fost transmis spre
publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi
12 luni înainte de data transmiterii anunţului de
participare.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea
ofertelor iniţiale prevăzută la alin. (2) în cazul în
care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace
electronice, în condiţiile prezentei legi.
(4)

În cazul în care o situaţie de urgenţă,
demonstrată în mod corespunzător de către
autoritatea contractantă, face imposibil de
respectat perioadele prevăzute la alin. (1) sau (2)
sau cea rezultată în urma aplicării alin. (4),
autoritatea contractantă poate stabili:

(5)

a)
o perioadă redusă pentru depunerea
solicitărilor de participare, care nu poate fi mai
mică de 15 zile de la data transmiterii spre
publicare a anunţului de participare;
b)
o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor
iniţiale, care nu poate fi mai mică de 10 zile de la
data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a
doua a procedurii de atribuire.
Art. 85.
Cu excepţia situaţiei prevăzute la Art. 82
alin. (11), autoritatea contractantă negociază cu
ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele
ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor

(1)

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„Considerăm utilă transpunerea, cel puţin parţială,
a facilităţii prevăzute pentru autorităţile publice
locale la Art. 28 alin. (4) din Directiva

A se vedea comentariul de mai sus.
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24/2014/UE.”

Cerinţele minime stabilite de autoritatea
contractantă potrivit Art. 83 alin. (2), criteriul de
atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiect
al negocierilor.

(2)

Pe
durata
negocierilor,
autoritatea
contractantă are obligaţia de a asigura respectarea
principiului tratamentului egal faţă de toţi
ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o
manieră discriminatorie, care ar putea crea
unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu
ceilalţi.

(3)

Autoritatea contractată informează în scris
toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate
din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) în legătură cu
orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale
altor documente ale achiziţiei, cu excepţia
prevederilor referitoare la cerinţele minime
stabilite de autoritatea contractantă potrivit Art. 83
alin. (2), care nu pot fi modificate.
(4)

(5)
În urma modificărilor prevăzute la alin. (4),
autoritatea contractantă acordă o perioadă
suficientă ofertanţilor pentru modificarea ofertelor
şi retransmiterea ofertelor modificate, dacă este
cazul.
(6)

nu

Autoritatea contractantă are obligaţia de a
dezvălui celorlalţi participanţi informaţii
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confidenţiale comunicate de un candidat sau
ofertant care participă la negocieri, fără acordul
acestuia.
(7)
Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi
exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu
privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor
informaţii specifice.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul
de a reduce numărul de oferte care urmează să fie
negociate.
(8)

Reducerea numărului de oferte potrivit
dispoziţiilor alin. (8) se realizează numai pe baza
factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de
participare sau alt document al achiziţiei.
(9)

(10) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8)
trebuie indicată de autoritatea contractantă în
cadrul anunţului de participare sau al altui
document al achiziţiei.

În cazul în care autoritatea contractantă
intenţionează să încheie negocierile, aceasta îi
informează pe ofertanţii rămaşi în competiţie şi
stabileşte un termen pentru depunerea unor oferte
noi sau revizuite, care reprezintă ofertele finale.
(11)

Autoritatea contractantă verifică dacă
ofertele finale prevăzute la alin. (11) respectă
cerinţele
minime
stabilite
de
autoritatea
contractantă potrivit Art. 83 alin. (2) şi celelalte
(12)

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
La Art. 82. (1) Procedura competitivă cu negociere
se desfăşoară, de regulă, în trei etape obligatorii:
a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi

Textul a fost revizuit.
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cerinţe prevăzute în documentaţia de atribuire şi
dacă îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie
stabilite de autoritatea contractantă şi evaluează
ofertele finale şi atribuie contractul pe baza
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

a selectării candidaţilor, prin aplicarea
criteriilor de calificare şi selecţie
Dacă cerinţele de calificare s-au analizat la art.
82, cf. alin 1, lit a) şi au fost selectaţi într-o
prima etapă, mai este necesar a se aplica
prevederile art. 85 alin. (12) Autoritatea
contractantă verifică dacă ofertele finale
prevăzute la alin. (11) respectă cerinţele minime
stabilite de autoritatea contractantă potrivit Art.
83 alin. (2) şi celelalte cerinţe prevăzute în
documentaţia de atribuire şi dacă îndeplinesc
criteriile de calificare şi selecţie stabilite de
autoritatea contractantă şi evaluează ofertele
finale şi atribuie contractul pe baza criteriului de
atribuire şi a factorilor de evaluare.
Asociaţia Profesională de Drumuri și Poduri Filiala
București
Indeplinirea cerinţelor de calificare, conform Art.
82 (1), face ca Art. 85 (12) să fie inutil.
Motivaţie: dacă unui operator economic i-au fost
analizate cerinţele de calificare și acestea au
corespuns, ele vor corespunde și după etapa de
negociere, deoarece nu este permisă modificarea
cerinţelor conform Art. 85. (2).

RĂSPUNSURI

A se vedea comentariul de mai sus.

Paragraful 5
Dialogul competitiv
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ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA
EFICIENŢEI ENERGETICE
Referitor la dialogul competitiv
Propunem
de
asemenea
impunerea
sau
recomandarea ca şi practică a procedurilor de
dialog competitiv. Aceste proceduri sunt parctic
inexistente în acest moment, astfel din peste
1100000 de proceduri publicate pe SEAP incepand
cu 01.01.2006 şi până în preyent numai 101 au
fost proceduri de dialog competitiv, deci practic
0,000001%.
Prin această procedură se pot
identifica şi agreea împreună cu opratorii economici
interesaţi cele mai optime soluţii tehnicoeconomice prin aplicarea tehologiilor inovatoare în
domeniu.

Într-adevăr, procedura de dialog competitiv
prezintă avantaje atât pentru autorităţile
contractante, cât şi pentru operatorii economici
interesaţi. Condiţiile privind aplicarea procedurii de
atribuire sunt stabilite de Proiectul de Lege, iar
autorităţilor contractante le revine sarcina de a
aprecia, de la caz la caz, dacă se încadrează în
cazurile reglementate.

INS
Idem la art. 88;

A se vedea comentariul de mai sus.

Art. 86.
În cadrul procedurii de dialog competitiv orice
operator economic are dreptul de a depune o
solicitare de participare în urma publicării unui
anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii
care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie
stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul
de a participa la etapa de dialog, iar candidaţii
rămaşi la sfârşitul etapei de dialog au dreptul de a
depune oferte finale.

Art. 87.
Procedura de dialog competitiv se iniţiază prin
transmiterea spre publicare a unui anunţ de
participare, în conformitate cu prevederile Art. 142
alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă
solicită operatorilor economici depunerea de
solicitări de participare in vederea furnizarii
informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi
selecţie stabilite de autoritatea contractantă.
Art. 88.
(1)
Procedura de dialog competitiv se desfăşoară
în trei etape:
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Art. 88. IDEM ART. 82. (1), punctul 4 al prezentei
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a)
etapa depunerii solicitărilor de participare şi
a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor
de calificare şi selecţie;
b)
etapa dialogului cu candidaţii selectaţi, în
vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să
răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi pe
baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale;
(2)
etapa depunerii ofertelor finale de către
candidaţii rămaşi în urma etapei de dialog şi a
evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de
atribuire şi a factorilor de evaluare. În etapa
prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea
contractantă are dreptul de a limita numărul de
candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi
selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte sau
să participe în etapa de dialog, cu condiţia să fie
asigurat un număr minim de candidaţi.

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
A se vedea comentariul de mai sus.
„(2) etapa depunerii ofertelor finale (în mod
normal, acesta nu este un alineat nou, ci reprezintă
lit.c) de la alin. (1) de mai sus) de către candidaţii
rămaşi în urma etapei de dialog şi a evaluării
acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a
factorilor de evaluare. În etapa prevăzută la alin.
(1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de
a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc
criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi
invitaţi să depună oferte sau (nu există două
opţiuni în acest caz; ar trebui să se elimine
expresia”să depună oferte sau”) să participe în
etapa de dialog, cu condiţia să fie asigurat un
număr minim de candidaţi.”

(3)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
indica în anunţul de participare criteriile sau
regulile obiective și nediscriminatorii pe care
intenţionează să le aplice, numărul minim de
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candidaţi pe care intenţionează să îi invite și, dacă
este cazul, numărul maxim.
Numărul minim al candidaţilor indicat în
anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3)
trebuie să fie suficient pentru a asigura o
concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi
mai mic de trei.
(4)

(5)
Atunci
când
selectează
candidaţii,
autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica
numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de
participare.

În urma finalizării etapei prevăzute la alin.
(1) lit. a), autoritatea contractantă transmite
simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de
participare la etapa a doua.
(6)

(7)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel
puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în
anunţul de participare conform dispoziţiilor alin.
(4).

În cazul în care numărul de candidaţi care
îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este
mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de
participare conform dispoziţiilor alin. (4),
autoritatea contractantă are dreptul de a continua
procedura de atribuire numai cu acei candidaţi care
îndeplinesc cerinţele solicitate sau de a anula
procedura, în condiţiile prevăzute la Art. 208.
(8)
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INS
In conţinutul art. 90 alin. (1) se face referire la
termenul de „document
descriptiv”. Trebuie
definit ce se înţelege prin acest termen;

„Documentul
descriptiv”
face
parte
din
documentaţia de atribuire, după cum reiese şi din
definiţia cuprinsă la art. 3 din Proiectul de Lege.
Mai multe precizări referitoare la conceptul
„document descriptiv” ar putea fi aduse prin
legislaţia secundară şi/sau terţiară.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a
invita în etapa a doua un operator economic care
nu a depus o solicitare de participare în prima
etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi
selecţie.

(9)

(10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin.
(1) lit. b), autoritatea contractantă transmite
simultan tuturor candidaţilor rămaşi în competiţie o
invitaţie de depunere a ofertelor finale.

Art. 89.
Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului
de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene şi data limită de depunere a
solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de
zile.
Art. 90.
(1)
Autoritatea contractantă îşi stabileşte
necesităţile şi cerinţele prin anunţul de participare
şi le defineşte în cadrul anunţului de participare
şi/sau al unui document descriptiv.

Autoritatea
contractantă
stabileşte
şi
defineşte în cadrul anunţului de participare şi/sau
al documentului descriptiv prevăzut la alin. (1)
criteriul de atribuire şi factorii de evaluare aleşi,
precum şi un termen orientativ pentru desfăşurarea
procedurii de atribuire.
(2)
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Criteriul de atribuire utilizat în cazul
procedurii de dialog competitiv este cel mai bun
raport calitate-preţ, prevăzut la Art. 181 alin. (3)
lit. c).
(3)

Art. 91.
Autoritatea contractantă desfăşoară etapa
dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în
scopul identificării şi definirii celor mai bune
mijloace pentru satisfacerea necesităţilor sale.

(1)

Numai candidaţii selectaţi de autoritatea
contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la
Art. 88 alin. (1) lit. a) pot participa la etapa
dialogului.

(2)

(3)
În cadrul dialogului autoritatea contractantă
şi candidaţii selectaţi pot discuta toate aspectele
referitoare la achiziţie.

Pe
durata
dialogului,
autoritatea
contractantă are obligaţia de a asigura respectarea
principiului tratamentului egal faţă de toţi
candidaţii şi de a nu furniza informaţii într-o
manieră discriminatorie, care ar putea crea
unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport
cu ceilalţi.

(4)

(5)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
nu dezvălui celorlalţi candidaţi soluţiile propuse sau
alte informaţii confidenţiale comunicate de un
candidat care participă la dialog, fără acordul
acestuia.

75

PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

RĂSPUNSURI

(6)
Acordul prevăzut la alin. (5) nu poate fi
exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu
privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor
informaţii specifice.

Art. 92.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
desfăşura dialogul în runde succesive, cu scopul de
a reduce numărul de soluţii care urmează să fie
discutate în etapa dialogului.
(1)

Reducerea numărului de soluţii potrivit
dispoziţiilor alin. (1) se realizează numai pe baza
factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de
participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut
la Art. 90 alin. (1).
(2)

Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (1)
trebuie indicată de autoritatea contractantă în
cadrul anunţului de participare şi/sau al
documentului descriptiv prevăzut la Art. 90 alin.
(1).
(3)

Autoritatea contractantă continuă dialogul
până când este în măsură să identifice
soluţia/soluţiile apte să satisfacă necesităţile sale.
(4)

După ce a declarat încheiată etapa dialogului
şi a informat în acest sens candidaţii rămaşi în
competiţie, autoritatea contractantă îi invită pe
fiecare dintre aceştia să depună ofertele finale pe
baza soluţiei sau soluţiilor prezentate şi specificate
în cursul dialogului.
(5)
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(6)
Ofertele finale prevăzute la alin. (5) cuprind
toate elementele solicitate şi necesare pentru
realizarea proiectului.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale
ofertelor finale.
(7)

Clarificările, precizările şi îmbunătăţirile
prevăzute la alin. (7), precum şi orice informaţii
suplimentare transmise de ofertant nu pot să
conducă la modificarea elementelor esenţiale ale
ofertei sau ale achiziţiei publice, inclusiv ale
necesităţilor şi cerinţelor stabilite în anunţul de
participare și/sau documentul descriptiv prevăzut
la Art. 90 alin. (1), în cazul în care modificarea
acestor elemente, necesităţi şi cerinţe este
susceptibilă a denatura concurenţa sau a avea un
efect discriminatoriu.
(8)

Art. 93.
Autoritatea contractantă evaluează ofertele
primite pe baza criteriului de atribuire şi a
factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de
participare și/sau în documentul descriptiv
prevăzut la Art. 90 alin. (1).

(1)

La solicitarea autorităţtii contractante se pot
desfăşura negocieri cu ofertantul a cărui ofertă
finală a fost desemnată ca prezentând cel mai bun
raport calitate-preţ în urma aplicării factorilor de
evaluare stabiliţi de autoritatea contractantă,

(2)
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Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii
O institutie noua pentru care nu s-au prezentat
suficiente informatii.
Fara existenta unor norme de aplicare este dificil sa
discutam despre aplicarea in practica.
Este posibil sa asistam la utilizarea abuziva a
acestei proceduri tocmai datorita gradului mare de
subiectivitate pe care il are.

Detalii operaţionale privind privind aplicarea
procedurii de atribuire „parteneriat pentru
inovare” vor fi reglementate legislaţia secundară
şi/sau terţiară vor fi reglementate d.

AGILE OUTSOURCING

A se vedea cometariul de mai sus.

având ca obiect confirmarea angajamentelor
financiare sau a altor termeni sau condiţii incluse în
ofertă în vederea stabilirii clauzelor contractului,
cu condiţia ca aceste negocieri să nu conducă la
modificări substanţiale ale aspectelor esenţiale ale
ofertei sau ale achiziţiei publice, inclusiv ale
necesităţilor şi cerinţelor stabilite prin anunţul de
participare sau documentul descriptiv prevăzut la
Art. 90 alin. (1), şi să nu rişte să denatureze
concurenţa sau să conducă la discriminare.
Art. 94.
Autoritatea contractantă poate prevedea prime sau
plăţi pentru participanţii la dialog.

Paragraful 6
Parteneriatul pentru inovare
Art. 95.
În cadrul parteneriatului pentru inovare orice
operator economic are dreptul de a depune o
solicitare de participare în urma publicării unui
anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii
care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie
stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul
de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe
baza cărora autoritatea contractantă va derula
negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora.
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Necesitatea definirii mai clare a parteneriatului
pentru inovare
Art. 96.
Parteneriatul pentru inovare se iniţiază prin
transmiterea spre publicare a unui anunţ de
participare, în conformitate cu prevederile Art. 142
alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă
solicită operatorilor economici depunerea de
solicitări de participare în vederea furnizării
informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi
selecţie stabilite de autoritatea contractantă.
Art. 97.
Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în
trei etape:
(1)

OMV Petrom:
Art. 97 alin (1) – propunere modificare
„(1) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în
doua etape:
a)
etapa depunerii solicitărilor de participare şi
a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor
de calificare şi selecţie;
b)
etapa negocierilor cu candidaţii selectaţi în
vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii
ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin
aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de
evaluare.”
Comentariu:
Consideram recomandabil sa se pastreze numai
doua etape pentru procedura de parteneriat pentru
inovare, eliminandu-se etapa de evaluare a
ofertelor initiale, avand in vedere urmatoarele

Art. 31 din Directiva Clasică reglementează că
procedura de „parteneriat pentru inovare” este o
procedură în trei etape. Conformitatea ofertelor
iniţiale va fi verificată pe baza îndeplinirii
cerinţelor, iar numai ofertanţii care au depus oferte
iniţiale conforme vor fi invitaţi la negocieri în
scopul îmbunătăţirii acestora, iar ulterior să depună
oferte finale.
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argumente:
 pentru a se asigura consistenta cu
prevederile Directivei,
 nu este clar cum (pe baza caror criterii) se
va face evaluarea ofertelor initiale si vor fi
respinsi anumiti ofertanti,
 aceasta etapa nu se justifica - inainte de a
respinge un ofertant este necesar sa se
deruleze cel putin o etapa de negociere
intrucat oferta initiala poate fi semnificativ
ameliorata dupa discutiile cu autoritatea
contractanta,
 stabilirea etapei preliminare de evaluare a
ofertelor
initiale
prelungeste
durata
procedurii si complica formalitatile ce
trebuie
indeplinite
de
autoritatea
contractanta.
a)
etapa depunerii solicitărilor de participare şi
a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor
de calificare şi selecţie;
b)
etapa depunerii ofertelor iniţiale de către
candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a
evaluării conformităţii acestora;

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către
candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a
evaluării conformităţii acestora (este vorba,
probabil, depre conformitatea cu cerinţele
prevăzute la art. 98 alin. (3); ar trebui precizat
explicit);”

Textul a fost revizuit.

c)
etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii
ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a
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evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de
atribuire şi a factorilor de evaluare.
În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a),
autoritatea contractantă are dreptul de a limita
numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de
calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună
oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr
minim de candidaţi.

(2)

Autoritatea contractantă are obligaţia de a
indica în anunţul de participare criteriile de
selecţie şi regulile obiective și nediscriminatorii pe
care intenţionează să le aplice pentru selecţia
candidaţilor, numărul minim de candidaţi pe care
intenţionează să-i invite în etapa a doua a
procedurii de atribuire şi, după caz, numărul
maxim.
(3)

(4)
Numărul minim al candidaţilor indicat în
anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3)
trebuie să fie suficient pentru a asigura o
concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi
mai mic de trei.
(5)
Atunci
când
selectează
candidaţii,
autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica
numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în
anunţul de participare.

În urma finalizării etapei prevăzute la alin.
(1) lit. a), autoritatea contractantă transmite
simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de
(6)
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participare la etapa a doua.
(7)
Autoritatea contractantă are obligaţia de
invita în etapa a doua cel puţin un număr de
candidaţi egal cu numărul minim de candidaţi
indicat în anunţul de participare conform
dispoziţiilor alin. (4).

În cazul în care numărul de candidaţi care
îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este
mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de
participare conform dispoziţiilor alin. (4),
autoritatea contractantă are dreptul de a continua
procedura de atribuire numai cu acei candidaţi care
îndeplinesc cerinţele solicitate sau de a anula
procedura, în condiţiile prevăzute la Art. 208.
(8)

(9)
În urma finalizării etapei prevăzute la alin.
(1) lit. b), autoritatea contractantă transmite
simultan tuturor candidaţilor o invitaţie de
participare la etapa a treia a procedurii de
atribuire.

OMV Petrom:
“Art. 97 alin (9) – propunem eliminarea”
Comentariu:
“Acest alineat nu se justifica in situatia in care se
accepta propunerea noastra ca procedura de
parteneriat pentru inovare sa se desfasoare in doua
etape”

A se vedea comentariul de mai sus.

INS
«In conţinutul art. 98 alin. (1) se face referire la
termenul de „lucrări inovatoare”. Trebuie definit
ce se înţelege prin acest termen;»

Detalii cu privire la semnificaţia termenului „lucrări
inovatoare” ar putea fi aduse prin legislaţia
secundară şi/sau terţiară.

Art. 98.
(1)
Autoritatea contractantă aplică parteneriatul
pentru inovare atunci când identifică necesitatea
dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui produs,
serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate
care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile
pe piaţă la un anumit moment.

82

PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

În cuprinsul documentaţiei de atribuire
autoritatea contractantă descrie necesităţile cu
privire la produsul, serviciul sau lucrările inovative
care nu pot fi satisfăcute prin achiziţia produselor,
serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piaţă la acel
moment.

INS
«In conţinutul art. 98 alin. (2) se face referire la
termenul de „lucrări inovative”. Trebuie definit ce
se înţelege prin acest termen;»

(2)

RĂSPUNSURI
A se vedea comentariul de mai sus.

În cadrul descrierii elementelor prevăzute la
alin. (2) autoritatea contractantă stabileşte care
sunt cerinţele minime în legătură cu acestea pe
care ofertele trebuie să le îndeplinească.
(3)

Informaţiile furnizate prin documentele
achiziţiei trebuie să fie suficient de precise pentru
a permite operatorilor economici să determine
natura şi obiectul soluţiei solicitate şi, pe baza
acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de
participare sau neparticiparea la procedura de
atribuire.

(4)

Autoritatea contractantă poate decide să
implementeze parteneriatul pentru inovare cu un
singur partener sau cu mai mulţi parteneri care
desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare
separate.
(5)

Criteriul de atribuire utilizat în cazul
parteneriatului pentru inovare este cel mai bun
raport calitate-preţ, prevăzut la Art. 181 alin. (3)
lit. c).
(6)

Art. 99.
Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului
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AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în
etape (pentru a se evita confuzia cu ”etapele” de
la art. 97 alin. (1) și următoarele, ar fi indicat ca
în acest context să se utilizeze cuvântul ”faze”)”

Textul a fost revizuit în sensul înlocuirii cuvântului
„etape” cu „faze”. De asemenea, referirea la
„etapele” din cadrul procesului de cercetare şi de
inovare a fost înlocuită cu „stadiile” din cadrul
procesului de cercetare şi de inovare.

de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene şi data limită de depunere a
solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de
zile.
Art. 100.
Parteneriatul pentru inovare are ca scop
dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator
sau a unor lucrări inovatoare şi achiziţia ulterioară
a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate, cu
condiţia ca acestea să corespundă nivelurilor de
performanţă şi costurilor maxime convenite între
autoritatea contractantă şi participanţi.
Art. 101.
(1)
Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în
etape succesive, urmând succesiunea etapelor din
procesul de cercetare şi de inovare, care poate
include fabricarea produselor, prestarea serviciilor
sau finalizarea lucrărilor.

În cadrul parteneriatului pentru inovare se
stabilesc obiective intermediare care trebuie
realizate de către parteneri, precum şi plata
preţului în tranşe corespunzătoare.

(2)

Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin.
(2), autoritatea contractantă poate decide după
fiecare etapă să înceteze parteneriatul pentru
inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru
inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, să reducă
numărul de parteneri prin încetarea anumitor
(3)

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
A se vedea comentariul de mai sus.
„(3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2),
autoritatea contractantă poate decide după fiecare
etapă (fază?) să înceteze parteneriatul pentru
inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru
inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, să reducă
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contracte individuale, cu condiţia ca autoritatea
contractantă să fi menţionat în documentele
achiziţiei aceste opţiuni, precum şi condiţiile
aplicării acestora.

numărul de parteneri prin încetarea anumitor
contracte individuale, cu condiţia ca autoritatea
contractantă să fi menţionat în documentele
achiziţiei aceste opţiuni, precum şi condiţiile
aplicării acestora.”

RĂSPUNSURI

Art. 102.
În legătură cu calificarea şi selecţia
candidaţilor, autoritatea contractantă stabileşte în
special criterii legate de capacitatea candidaţilor în
domeniul cercetării şi dezvoltării, elaborării de
soluţii inovatoare şi implementării acestora.
(1)

AMCHAM:
“Ar trebui clarificat daca autoritatea contractantă
este singura raspunzatoare pentru criterii legate de
capacitatea candidatilor în domeniul cercetării si
dezvoltării, elaborării de solutii inovatoare si
implementării acestora definite in cadrul
procedurii. Daca nu, ar fi util de mentionat cum va
fi asigurata capacitatea tehnica de evaluare a
acestor cerinte de catre terte institutii de audit
(e.g. ANAP)”

Autoritatea
contractantă
este
singura
răspunzătoare
pentru
stabilirea
criteriilor
referitoare la capacitatea candidaţilor în domeniul
cercetării şi dezvoltării şi elaborării de soluţii
inovatoare.

Numai candidaţii selectaţi de autoritatea
contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la
Art. 97 alin. (1) lit. a) pot prezenta proiecte de
cercetare şi inovare care să răspundă necesităţilor
identificate de autoritatea contractantă care nu pot
fi satisfăcute de soluţiile existente.

(2)

În cadrul documentelor achiziţiei, autoritatea
contractantă
defineşte
regulile
aplicabile
drepturilor de proprietate intelectuală.
(3)

În cazul parteneriatului pentru inovare
încheiat cu mai mulţi parteneri, autoritatea
contractantă are obligaţia de a nu dezvălui

(4)
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celorlalţi parteneri soluţiile propuse sau alte
informaţii confidenţiale comunicate de un partener
în cadrul parteneriatului, fără acordul acestuia.
(5)
Acordul prevăzut la alin. (4) nu poate fi
exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu
privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor
informaţii specifice.
(6)
Autoritatea contractantă se asigură că
structura parteneriatului şi, în special, durata şi
valoarea diferitelor etape ale acestuia reflectă
gradul de inovaţie al soluţiei propuse şi succesiunea
activităţilor de cercetare şi inovare necesare pentru
dezvoltarea unei soluţii inovatoare care nu este
disponibilă pe piaţă.

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
A se vedea comentariul de mai sus (art. 101 din
(6) Autoritatea contractantă se asigură că structura Proiectul de Lege).
parteneriatului şi, în special, durata şi valoarea
diferitelor etape (faze?) ale acestuia reflectă gradul
de inovaţie al soluţiei propuse şi succesiunea
activităţilor de cercetare şi inovare necesare pentru
dezvoltarea unei soluţii inovatoare care nu este
disponibilă pe piaţă.
AMCHAM:
“Ar trebui precizate/furnizate instrumentele
necesare autoritatii contractante pentru a face fata
unei asemenea obligatii.”

Prin legislaţia terţiară ar putea fi aduse clarificări
cu privire la instrumentele necesare autorităţii
contractante pentru a se asigura că structura
parteneriatului reflectă gradul de inovaţie al
soluţiei propuse şi succesiunea activităţilor de
cercetare şi inovare necesare pentru dezvoltarea
unei soluţii inovatoare care nu este disponibilă pe
piaţă.

(7)
Valoarea estimată a produselor, serviciilor
sau lucrărilor nu trebuie să fie disproporţionată în
raport cu investiţiile necesare pentru dezvoltarea
acestora.
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Art. 103.
(1)
Autoritatea contractantă negociază cu
ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele
ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor
finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului
acestora.

Cerinţele minime stabilite de autoritatea
contractantă potrivit Art. 98 alin. (3), criteriul de
atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiect
al negocierilor.

(2)

Pe
durata
negocierilor,
autoritatea
contractantă are obligaţia de a asigura respectarea
principiului tratamentului egal faţă de toţi
ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o
manieră discriminatorie, care ar putea crea
unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu
ceilalţi.

(3)

(4)
Autoritatea contractantă informează în scris
toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate
din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) în legătură cu
orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale
altor documente ale achiziţiei, cu excepţia
prevederilor referitoare la cerinţele minime
stabilite de autoritatea contractantă potrivit Art. 98
alin. (3), care nu pot fi modificate.

În urma modificărilor prevăzute la alin. (4),
autoritatea contractantă acordă o perioadă
suficientă ofertanţilor pentru modificarea ofertelor
(5)
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şi retransmiterea ofertelor modificate, dacă este
cazul.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
nu dezvălui celorlalţi participanţi informaţii
confidenţiale comunicate de un candidat sau
ofertant care participă la negocieri, fără acordul
acestuia.
(6)

(7)
Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi
exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu
privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor
informaţii specifice.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul
de a reduce numărul de oferte care urmează să fie
negociate.
(8)

(9)
Reducerea numărului de oferte potrivit
dispoziţiilor alin. (8) se realizează numai pe baza
factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de
participare sau alt document al achiziţiei.

Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8)
trebuie indicată de autoritatea contractantă în
cadrul anunţului de participare sau al altui
document al achiziţiei.
(10)

Paragraful 7
Negocierea fără publicare prealabilă
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ASAPRO
Art.104 - pana la ce procent poate merge
suplimentarea?

Dispoziţiile din Directiva Clasică referitoare la
negocierea fără publicarea unui anunţ prealabil de
participare sunt aplicabile numai dacă sunt
îndeplinite condiţiile reglementate explicit. Niciuna
dintre aceste condiţii nu se referă la vreun procent,
astfel încât nici în Proiectul de Lege nu a fost
reglementat un procent.

CNSC
Art. 104 „(1) Autoritatea contractantă are dreptul
de a aplica procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare pentru
atribuirea
contractelor
de
achiziţii
publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse
sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:
(...)
b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi
furnizate numai de către un anumit operator
economic pentru unul dintre motivele prevăzute la
alin. (2);
(2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt
următoarele:
a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea
unei opere de artă sau unei reprezentaţii artistice
unice;
b) concurenţa lipseşte din motive tehnice;
c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv
drepturi de proprietate intelectuală.”
Cum se va dovedi lipsa concurenţei din motive
tehnice?

Textul a fost revizuit.

Art. 104.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare pentru
atribuirea
contractelor
de
achiziţii
publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse
sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:
(1)

89

PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

RĂSPUNSURI

Fiecare producător are propriile caracteristici
tehnice specifice doar produsului său.
Evident că produsele cu cele mai performante
caracteristici sunt lipsite de concurenţă, însă
necesitatea autorităţii contractante nu va putea
consta doar în achiziţionarea acestora, pe piaţă
existând produse şi de nivele medii cu care
autoritatea contractantă ar putea să îşi satisfacă
nevoile.
Spre exemplificare: un automobil marca ”ferrari”
nu are concurenţă însă necesitatea unui astfel de
produs este reprezentantul acesteia şi/sau salariaţii
să se poată deplasa în diverse locaţii în mod uşor şi
confortabil, deplasare care cu siguranţă s-ar putea
face şi cu un automobil marca ”opel”, ”ford” etc.
mărci care ar putea asigura organizarea unei
proceduri transparente şi nu una de negociere fără
publicarea prealabilă.
a)
dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie
deschisă ori licitaţie restrânsă organizate pentru
achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor
respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare
de participare sau nicio ofertă/solicitare de
participare conformă, cu condiţia să nu se modifice
în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei
şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis
acesteia un raport;

AEXA: Punctul II „Observaţii proiect de lege”
a)
dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie
deschisă ori licitaţie restrânsă organizate pentru
achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor
respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare
de participare sau nicio ofertă/solicitare de
participare conformă (lipsește definiţia termenului
”(ne)conformă”.
Considerăm
necesar,
de
asemenea, să se utilizeze termenul folosit în
Directivă, respectiv de ofertă/solicitare de
participare ”inadecvată”. În orice situaţie,
distincţia între termenul utilizat în cadrul prezentei

Credem că este potrivită transpunerea „[…]au fost
depuse numai oferte/solicitări de participare
neconforme […]”.
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prevederi și termenii utilizaţi în cadrul prevederilor
art. 70 alin. (3) trebuie să fie clar explicată în Lege)
cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial
condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea
Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un
raport;
b)
dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi
furnizate numai de către un anumit operator
economic pentru unul dintre motivele prevăzute la
alin. (2);
c)
ca o măsură strict necesară, atunci când
perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere
competitivă nu pot fi respectate din motive de
extremă urgenţă, determinate de evenimente
imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio
formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii
contractante.
Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt
următoarele:

(2)

a)
scopul
achiziţiei
este
achiziţionarea unei opere de
reprezentaţii artistice unice;
b)

crearea
artă sau

concurenţa lipseşte din motive tehnice;

sau
unei
AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; (Ar fi
utilă inserarea explicaţiilor suplimentare care se
regăsesc în cadrul paragrafului 2 al Considerentului
50 din Directiva 24/2014/UE)

A se vedea comentariul de mai sus (art. 104 alin.
(1)).
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c)
protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv
drepturi de proprietate intelectuală.
Autoritatea
contractantă
poate
aplica
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunţ de participare în cazul prevăzut la alin.
(1) lit. b) dacă, în legătură cu motivele prevăzute la
alin. (2) lit. b) şi c), nu există o soluţie alternativă
sau înlocuitoare rezonabilă, iar absenţa concurenţei
nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a
parametrilor achiziţiei.
(3)

Textul a fost revizuit.
AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
(3) Autoritatea contractantă poate aplica procedura
de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ
de participare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b)
(ar fi util să se accentueze: numai dacă) dacă, în
legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi
c), nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare
rezonabilă, iar absenţa concurenţei nu este
rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor
achiziţiei. (Considerăm necesar ca, în acest
context, să se insereze și textul părţii finale a
primului paragraf din Considerentul 50 din Directiva
24/2014/UE:”...utilizarea procedurii de negociere
fără publicare poate fi justificată numai de o
situaţie de exclusivitate obiectivă, în care
exclusivitatea nu a fost creată de către
autoritatea contractantă însăși în vederea
viitoarei proceduri de achiziţie.”)

În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c),
autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili
durata contractului pe o perioadă mai mare decât
cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă
care a determinat aplicarea procedurii de negociere
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare.
(4)

Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără publicarea

(5)
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AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„c) pentru produse reprezentând materii prime
cotate la bursele de mărfuri şi achiziţionate prin
intermediul acestora; (Ar fi utilă inserarea
explicaţiilor suplimentare care se regăsesc în
cadrul paragrafului 3 al Considerentului 50 din
Directiva 24/2014/UE; este absolut necesară cel
puţin partea finală a acestuia:”... structura

Precizarea finală din
cadrul paragrafului 4 al
Considerentului (50) din Directiva Clasică are un
caracter prepondent explicativ, astfel încât
preluarea explicaţiilor se poate realiza prin
intermediul legislaţiei secundare şi/sau terţiare.
Textul art. 104 alin. (5) lit. c) din Proiectul de Lege
a fost revizuit.

prealabilă a unui anunţ de participare pentru
atribuirea contractelor de achiziţii publice de
produse într-unul din următoarele cazuri:
a)
atunci când produsele care fac obiectul
achiziţiei sunt fabricate exclusiv în scop de
cercetare ştiinţifică, experimental, de studiu sau de
dezvoltare, iar contractul de achiziţie publică nu
prevede producţia unor cantităţi ale produsului în
vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia
sau recuperarea costurilor de cercetare şi
dezvoltare;
b)
atunci când este necesară achiziţionarea de
la furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de
produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii
produselor sau instalaţiilor existente şi numai dacă
schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea
contractantă în situaţia de a achiziţiona produse cu
caracteristici tehnice diferite de cele deja
existente care ar conduce la incompatibilitate sau
la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi
întreţinere;
c)
pentru produse reprezentând materii prime
cotate la bursele de mărfuri şi achiziţionate prin
intermediul acestora;
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multilaterală de tranzacţionare reglementată și
supravegheată garantează în mod natural
preţurile pieţei.”)”
A se vedea comentariul de mai sus.
Bursa Română de Mărfuri
Din analiza modului în care au fost transpuse la
nivel naţional prevederile europene prevăzute la
art. 32 coroborat cu recitalul 50 din Directiva nr.
24/2014, reiese faptul că modalitatea în care a fost
formulat textul din proiectul de legislaţie naţională,
respectiv art. 104 alin. (5), lit. c), nu respectă
prevederile europene ci reprezintă o adaptare
proprie a elaboratorilor proiectul de act normativ.
Astfel, deşi directiva europeană vorbeşte de
produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de
mărfuri, draftul legislaţiei naţionale tratează doar
produsele reprezentand materii prime cotate la
bursele de marfuri, deşi în partea explicativă a
directivei (recital) sunt date cu titlu exemplificativ
şi nu limitativ/exclusiv (folosindu-se sintagma „cum
ar fi”) atat produsele agricole, cât şi materiile
prime, cât şi energia electrica.
Mai mult, directiva nr. 24/2014 aduce un plus de
lămuriri în ceea ce priveşte utilizarea procedurii de
negociere fără publicare prealabilă pentru achiziţia
de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de
mărfuri şi anume faptul că această excepţie este
posibilă atunci când „structura multilaterală de
tranzacţionare reglementată şi supravegheată
garantează în mod natural preţurile pieţei.”
Cazul prevăzut la art. 32 alin. (3), lit. c) din
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Directiva nr. 24/2014 reprezintă o posibilitate a
aplicării procedurii de negociere fără publicare
prealabilă întrucât este clar de la început că
publicarea nu ar duce la creşterea concurenţei sau
la rezultate mai bune în materie de achiziţii, având
în vedere procedurile bursiere internationale care
creaza competitia cea mai puternic posibila,
proceduri care genereaza cotatiile de piata pentru
produsele tranzactionate, cotatii utilizate ca
referinta de catre operatorii economici..
În concluzie, vă solicităm respectuos alinierea
prevederilor naţionale cu cele europene, prin
reformularea textului prevăzut la art. 104 alin. (5),
lit. c) în draftul de legislaţie supus dezbaterii
publice astfel cum este acesta regăsit la nivelul
legislaţiei europene (respectiv „pentru produsele
cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri”),
având posibilitatea ca la nivelul legislaţiei
secundare, respectiv a normelor metodologice de
aplicare a legislaţiei primare, să puteţi detalia cu
informaţiile menţionate la nivelul recitalului (50)
paragraful 4 din Directiva nr. 24/2014, în special în
ceea ce priveste condiţia imperativă de utilizare a
procedurii de negocierea fără publicare prealabilă
pentru cazul în care produsele sunt achiziţionate
direct de pe o piaţă de mărfuri, inclusiv de pe
platforme de tranzacţionare pentru mărfuri, doar
dacă platformele de tranzacţionare reglementate şi
supravegheate garantează în mod natural preţurile
pieţei.
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Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii
La art. 104, alin. 5 lit. c) s-a prevazut ca
negocierea fără publicare prealabilă se aplica in
urmatoarele cazuri:
...(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare pentru
atribuirea contractelor de achiziţii publice de
produse într-unul din următoarele cazuri:
(...)c) pentru produse reprezentând materii prime
cotate la bursele de mărfuri şi achiziţionate prin
intermediul acestora;
In textul Directivei, la art. 32 alin. 3, lit. c) s-a
prevazut ca utilizarea procedurii de negociere fără
publicare prealabilă poate fi utilizata astfel:
(3) Procedura de negociere fără publicare
prealabilă poate fi utilizată pentru contracte de
achiziţii publice de produse:
(...)(c) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe
o piaţă de mărfuri;
Consideram ca modificarea termenilor care se
regasesc in art. 104 alin. 5 lit c) fata de art. 32 alin.
3 lit. c) din Directiva reprezinta o restrictionare a
aplicarii unei prevederi in vigoare care poate atrage
raspunderea statului roman in procedura de
infrigement.

A se vedea comentariul de mai sus (art. 104 alin.
(5) lit. c) din Proiectul de Lege)).

Bursa Română de Mărfuri
Vă mulţumim pentru invitaţia de a participa la
consultarea publică având drept temă noul pachet
legislativ privind achiziţiile publice. Apreciem în

A se vedea comentariul de mai sus (art. 104 alin.
(5) lit. c) din Proiectul de Lege)).

96

PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

RĂSPUNSURI

mod deosebit disponibilitatea dumneavoastră de a
permite reprezentanţilor Bursei Române de Mărfuri
să susţină punctul de vedere al instituţiei noastre în
faţa grupului de lucru care gestionează la nivel
tehnic procesul de consultare publică.
În lumina discuţiei purtate cu ocazia rundei de
consultări publice din 26 august a.c., folosim acest
prilej pentru a reitera argumentele noastre care
pledează în favoarea unei transpuneri a Directivei
2014/24/UE în spiritul și litera intenţiei
Legislatorului european, anume aceea de a permite
autorităţilor contractante de a folosi procedura de
negociere fără publicare prealabilă pentru
produsele cotate și achiziţionate pe o piaţă de
mărfuri.
Am primit cu surprindere punctul de vedere
exprimat la nivel tehnic din partea Ministerului pe
care cu onoare îl conduceţi potrivit căruia achiziţia
de mărfuri standardizate („commodities”) prin
intermediul platformelor precum BRM nu ar fi o
practică întâlnită în alte state ale UE. Această
opinie este cu atât mai surprinzătoare cu cât este
contrazisă atât de textul Directivei – care permite
în mod explicit această soluţie – cât și de evidenţa
din domeniul bursier european pe care de altfel
suntem oricând dispuși să o punem la dispoziţia
dumneavoastră.
Experienţa de peste 20 de ani în domeniul bursier,
dar și dialogul permanent cu platformele omoloage
din statele UE, ne-au permis să constatăm în mod
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nemijlocit tendinţa la nivel european de a încuraja
achiziţia mărfurilor standardizate pe platforme de
tranzacţionare precum cea folosită de BRM. O astfel
de platformă este folosită spre exemplu de Primăria
orașului Paris pentru achiziţia de motorină, la fel
cum platforma operată de BRM este folosită de
altfel chiar de ministerul pe care îl conduceţi
pentru achiziţia de mărfuri standardizate.
Această preferinţă a autorităţilor contractante nu
este întâmplătoare, ea fiind generată pe de-o parte
în mod direct
de eficienţa, celeritatea și
transparenţa procedurilor derulate prin intermediul
pieţelor de mărfuri, iar pe de-altă parte de
existenţa unei ancore solide – reprezentată de
cotaţiile bursiere – care funcţionează ca un garant
al alinierii achiziţiei publice la regulile pieţei.
Instituţia noastră este un instrument etalon al
economiei de piaţă românești și, prin urmare, își
fundamentează existenţa pe valori precum rolul
competiţiei de a asigura un cadru de piaţă
concurenţial, eficient, corect și echitabil. De
aceea, nu putem accepta ca propunerea de pachet
legislativ aflat în consultare publică să excludă a
priori existenţa posibilitatea de tranzacţionare a
mărfurilor standardizate, prin alterarea textului
Directivei pentru limita cadrul de tranzacţionare la
bursele de mărfuri – în speţă, BRM.
De aceea, vă rugăm să aveţi în vedere ca textul
legislaţiei
naţionale
să
respecte
intenţia
Legislatorului european, de a permite această
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procedură de achiziţie prin intermediul oricărui tip
de platformă de tranzacţionare pentru mărfuri (cf.
Recital 50, Para. 4 din Directivă). Dorim să
precizăm, totodată că, în eventualitatea adoptării
textului de lege în forma propusă de ANRMAP,
Autorităţile Contractante nu vor mai putea
achiziţiona energie electrică nici prin BRM și nici pe
platforma OPCOM.
O analiză obiectivă a legislaţiei europene relevă
fără echivoc intenţia Legislatorului de a rezerva
procedura de negociere fără publicare prealabilă
pentru mărfurile standardizate tranzacţionate prin
intermediul platformelor de specialitate, fie că e
vorba de BRM sau de orice alte platforme de tip
OTC care ar putea fi create ulterior.
Prin urmare, considerăm eronată modalitatea prin
care, la nivel tehnic, sensul Directivei este
denaturat prin inserarea termenului „materii
prime”, având în vedere că din legislaţia europeană
reiese clar că materiile prime sunt doar una dintre
multiplele categorii de mărfuri standardizate care
pot face obiectul achiziţiei prin intermediul unei
pieţe de mărfuri. (cf. Recital 50, Para. 4 din
Directiva în cauză), apreciind că inserarea acestui
termen constituie o deturnare a sensului Directivei,
neavând alt rezultat decât deschiderea unei breșe
care ar permite interpretarea
eronată a
prevederilor legislaţiei europene.
În acest sens, având în vedere argumentele
enunţate anterior, este regretabilă alterarea
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legislaţiei europene pe baza unei analize eronate
privind modelul de afaceri al Bursei Române de
Mărfuri, atâta timp cât rolul BRM pe piaţa
românească a fost recunoscut de toate instituţiile
abilitate ale statului român în mod constant, de-a
lungul ultimilor 23 de ani.
Ne permitem să atragem atenţia asupra faptului că
echipa tehnică abilitată cu redactarea textului Legii
nu se poate substitui autorităţii de reglementare a
BRM – în speţă, Camera de Comerţ și Industrie a
României – și nici nu poate decide în numele tuturor
autorităţilor contractante care au ales de-a lungul
timpului să desfășoare procedurile de achiziţie prin
Bursă, revenind de bună voie pe platforma BRM ca o
recunoaștere a transparenţei și a modului eficient
de lucru al instituţiei noastre.
În paralel, trebuie menţionat faptul că BRM pune la
dispoziţia pieţelor de mărfuri, deci implicit și
autorităţilor contractante, instrumente pe care
nicio altă instituţie, incluzând aici SEAP, nu poate
să le ofere: cotaţii de piaţă (utilizate ca referinţă
pentru contractele pe termen mediu și lung, pentru
unele produse de exemplu există protocoale cu
ministere de resort - MADR), platformă electronică
dublu competitivă de tranzacţionare, instrumente
de garantare a tranzacţiilor. În prezent, în urma
acceptului ASF, dezvoltăm instrumente bursiere
evoluate, precum contracte futures (extrem de
utile pentru operatiuni de hedging), case de
compensaţie, indici bursieri pentru mărfuri. Aceste
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instrumente constituie peste tot în lume apanajul
burselor, și pentru realizarea acestora este evident
necesar un efort investiţional precum și o
participare tot mai extinsă pe această piaţă în
vederea asigurării unei lichidităţi corespunzătoare.
Menţionăm faptul că aceste instrumente sunt
recomandate ca prioritate de către Uniunea
Europeană.
Nu în ultimul rând, considerăm că ar fi greșit ca
echipa de elaborare a noii legislaţii să decidă cu
privire la categoriile de mărfuri care pot fi
achiziţionate prin procedura de negociere, aducând
prin aceasta atingere atât literei cât și spiritului
Directivei care de altfel reflectă o practică bursieră
constantă și uniformă la nivel european și
internaţional, inaugurată în anul 1848 odată cu
crearea Chicago Board of Trade (CBOT).
În încheiere, permiteţi-mi să vă asigur că BRM
înţelege pe deplin caracterul extrem de complex al
legislaţiei și multiplele aspecte care trebuie avute
în considerare în luarea unei decizii finale privind
textul înaintat către legislativ. Intenţia noastră este
exclusiv aceea de a contribui la o legislaţie de
calitate și a preveni apariţia unor discrepanţe de
conformitate cu intenţia Legislatorului european.
Intenţia nemijlocită a BRM este de a veni în
întâmpinarea autorităţilor cu competenţe în
finalizarea pachetului de legi privind achiziţiile
publice din România și a prezenta argumente
obiective susţinute de o practică îndelungată în
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materie, rămânând în același timp un partener
tradiţional pentru instituţiile statului român și
pentru piaţa din România. În acest sens, BRM își
exprimă pe această cale deplina disponibilitate de a
susţine, în mod fundamentat, fiecare dintre
argumentele prezentate mai sus în cadrul unei
audieri în faţa grupului de lucru interministerial.
În speranţa că veţi accepta organizarea acestei
întâlniri, folosim acest prilej pentru a vă asigura
odată în plus de aleasa noastră consideraţie.
CNSC
Art. 107 alin. (5) lit. c) „Autoritatea contractantă
are dreptul de a aplica procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice
de produse într-unul din următoarele cazuri (...)
pentru produse reprezentând materii prime cotate
la bursele de mărfuri si achiziţionate prin
intermediul acestora”
Având în vedere practica CNSC considerăm necesare
definirea noţiunii de ”materie primă”.

Definiţia noţiunii „materii prime” ar putea fi
inclusă în cadrul legislaţiei secundare şi/sau
terţiare.

ANSA – Comentarii noi
La art. 104, alin. 5 lit. c) s-a prevazut ca
negocierea fara publicare prealabila se aplica in
urmatoarele cazuri:
...
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare pentru

A se vedea comentariul de mai sus (art. 104 alin.
(5) lit. c) din Proiectul de Lege))
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atribuirea contractelor de achiziţii publice de
produse într-unul din următoarele cazuri:
(...)
c) pentru produse reprezentând materii prime
cotate la bursele de mărfuri şi achiziţionate prin
intermediul acestora;
In textul Directivei, la art. 32 alin. 3, lit. c) s-a
prevazut ca utilizarea procedurii de negociere fără
publicare prealabilă poate fi utilizata astfel:
(3) Procedura de negociere fără publicare
prealabilă poate fi utilizată pentru contracte de
achiziţii publice de produse:
(...)
(c) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o
piaţă de mărfuri;
Consideram ca modificarea termenilor care se
regasesc in art. 104 alin. 5 lit c) fata de art. 32 alin.
3 lit. c) din Directiva reprezinta o restrictionare a
aplicarii unei prevederi in vigoare care poate atrage
raspunderea statului roman in procedura de
infrigement.
d)
pentru cumpărarea de produse sau servicii în
condiţii speciale avantajoase de la un operator
economic care încetează definitiv activităţile
comerciale sau care se află într-o procedură de
faliment, de concordat preventiv sau într-o
procedură similară.

Bursa Română de Mărfuri
Art. 104 alin. (5) lit e)
“Art. 104 alin. (5), lit. e) pentru contractele la
termen încheiate pe pieţele autorizate şi
supravegheate de instrumente financiare derivate
având ca active suport marfuri tranzactionate in
conformitate cu litera c a prezentului articol.”
„În ultima vreme, odată cu proliferarea burselor de
energie electrică şi a celor de gaze naturale în

Proiectul de Lege transpune în mod fidel
prevederile Directivei Clasice. Procedura de
negociere fără publicarea unui anunţ de participare
este o procedură care poate fi aplicată exclusiv în
cazurile specificate prin actul comunitar care nu
reglementează cazul propus.
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Europa, au apărut instrumente financiare derivate
care prevăd la scadenţă livrarea fizică. O astfel de
menţiune în legislaţia achiziţiilor publice va
permite
autorităţilor
contractante
să
tranzacţioneze contracte futures cu livrare fizică în
scopul protejării la variaţii nefavorabile ale
preţului pieţei. Aceste operatiuni (hedging) fac
parte din politicile standard de minimizare a
riscurilor, obligatorii pentru companiile la care
marfurile reprezinta o pondere ridicata in costuri
(companii aeriene, companii de transport rutier si
feroviar, companii ale industriei metalurgice si ale
cele siderurgice, etc.).”
(6)
Durata
contractelor/actelor
adiţionale
încheiate în temeiul dispoziţiilor alin. (5) lit. b),
precum şi durata contractelor iniţiale nu pot
depăşi, de regulă, trei ani.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare pentru
atribuirea contractelor de achiziţii publice de
servicii atunci când, ca urmare a unui concurs de
soluţii, contractul de achiziţii publice de servicii
urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite
în cadrul concursului de soluţii respectiv,
concurentului
câştigător
sau
unuia
dintre
concurenţii câştigători ai concursului respectiv; în
acest din urmă caz, autoritatea contractantă are
obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri
tuturor concurenţilor câştigători.
(7)

104

PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

RĂSPUNSURI

Primăria Municipiului Sibiu
Propunerea
Clarificarea sau reformularea acestui aliniat, in
mod special al punctului b) valoarea estimata a
contractului iniţial de lucrări sau servicii s-a
determinat prin luarea in considerare inclusiv a
lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi
achiziţionate ulterior”
Argumentarea
La acest aliniat apare o contradicţie. Daca
Autoritatea contractanta ar fi putut estima aceste
lucrări noi, ele trebuiau introduse in procesul de
achiziţie propriu-zis. In actuala lege, acestea erau
lucrări care apăreau datorita unor “circumstanţe
imprevizibile”, deci daca erau imprevizibile nu

Prin reglementarea cazului de la lit. b) s-a avut în
vedere situaţia în care autoritatea contractantă
estimează lucrările noi şi le introduce în procedura
de achiziţie propriu-zisă.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare atunci când,
ulterior atribuirii unui contract de achiziţie publică
de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă
intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii
noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ
următoarele condiţii:
(8)

a)
atribuirea se face contractantului iniţial, iar
noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în
repetarea unor lucrări sau servicii similare
prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt
conforme cu cerinţele prevăzute în documentele
achiziţiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului
iniţial;
b)
valoarea estimată a contractului iniţial de
lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în
considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi
care pot fi achiziţionate ulterior;
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puteau fi estimate la momentul lansării achiziţiei.
Prin urmare, acest punct poate duce la interpretări
ale legii, atât din partea autorităţii contractante,
cat si a celorlalte parţi implicate.
c)
în anunţul de participare la procedura
aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a
precizat faptul că autoritatea contractantă are
dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară
de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la
operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată
câştigătoare în cadrul procedurii respective;
d)
procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare este aplicată
într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la
încheierea contractului iniţial.

Paragraful 8
Concursul de soluţii
Art. 105.
Concursul de soluţii poate fi organizat:

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
În ceea ce privește concursul de soluţii, ca
modalitate specifică de achiziţie a serviciilor de
arhitectură și proiectare, Proiectul de Lege ar
trebui să includă criterii sau condiţii a căror
îndeplinire să impună autorităţii contractante să
organizeze un concurs de soluţii.
În cazul în care se consideră că o astfel de

Procedura de atribuire „concurs de soluţii” se
aplică în cazul în care se execută proiecte în
domeniile exemplificate. Prin legislaţia secundară
ar putea fi detaliate criteriile și a condițiile în care
se impune organizarea concursului de soluţii.
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prevedere impune un grad de detaliu incompatibil
cu reglementarea la nivelul legislaţiei primare,
sugerăm ca detalierea criteriilor și a condiţiilor în
care se impune organizarea unui concurs de soluţii
să fie prevăzută în normele metodologice care vor
fi emise în aplicarea noului act normativ, cu
includerea unei menţiuni în acest sens în textul art.
69 alin. (2) din Proiectul de Lege. În acest sens,
Ordinul Arhitecţilor din România își exprimă
disponibilitatea în a propune criteriile și condiţiile
relevante în cadrul procesului de elaborare a
normelor metodologice.
a)
în cadrul unei proceduri de atribuire a unui
contract de achiziţie publică de servicii;
b)

cu premii sau plăţi acordate participanţilor.

Art. 106.
Concursul de soluţii se iniţiază prin
publicarea de către autoritatea contractantă a unui
anunţ de concurs prin care solicită operatorilor
economici interesaţi depunerea de proiecte.
(1)

În cazul în care autoritatea contractantă
intenţionează să atribuie un contract subsecvent de
achiziţie publică de servicii ca urmare a unei
proceduri de negociere fără publicare prealabilă
potrivit dispoziţiilor Art. 104 alin. (7), autoritatea
contractantă indică acest lucru în anunţul de
concurs.
(2)

(3)

Autoritatea contractantă care a organizat un
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ULPIAN ASSIST
Art. 106
(1) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea
de către autoritatea contractantă a unui anunţ de
concurs prin care solicită operatorilor economici
interesaţi depunerea de proiecte.
(2) În cazul în care autoritatea contractantă
intenţionează să atribuie un contract subsecvent de
achiziţie publică de servicii ca urmare a unei
proceduri de negociere fără publicare prealabilă
potrivit dispoziţiilor Art. 104 alin. (7), autoritatea
contractantă indică acest lucru în anunţul de
concurs.
(3) Autoritatea contractantă care a organizat un
concurs de soluţii transmite spre publicare un
anunţ cu privire la rezultatele concursului şi
trebuie să fie în măsură să facă dovada datei
transmiterii anunţului.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în
cazul în care comunicarea informaţiilor privind
rezultatul concursului ar împiedica aplicarea unor
dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public,
ar aduce atingere intereselor comerciale legitime
ale unei întreprinderi publice sau private sau ar
putea aduce atingere concurenţei loiale între
prestatorii de servicii, publicarea acestor

Dispoziţiile alin. (4) al prezentului articol
referitoare la obligaţia autorităţii contractante de
a publica un anunt cu privire la rezultatele
concursului de soluţii, fără a fi precizate în
cuprinsul acestuia informaţii confidenţiale ori
informaţii contrare interesului public şi care ar
aduce atingere intereselor comerciale legitime ale
unei întreprinderi publice sau private reprezintă o
transpunere fidelă a art. 795 alin. (2) din Directiva
Clasică.

concurs de soluţii transmite spre publicare un anunţ
cu privire la rezultatele concursului şi trebuie să fie
în măsură să facă dovada datei transmiterii
anunţului.
Prin derogare de la prevederile alin. (3), în
cazul în care comunicarea informaţiilor privind
rezultatul concursului ar împiedica aplicarea unor
dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public, ar
aduce atingere intereselor comerciale legitime ale
unei întreprinderi publice sau private sau ar putea
aduce atingere concurenţei loiale între prestatorii
de servicii, publicarea acestor informaţii nu este
obligatorie.
(4)
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informaţii nu este obligatorie.
Consideram necesara modificarea prevederilor alin.
(4), in sensul obligarii autoritatii contractante de a
publica un anunt cu privire la rezultatele
concursului de solutii, insa fara a fi precizate in
cuprinsul acestuia informatii confidentiale ori
informatii contrare interesului public si care ar
aduce atingere intereselor comerciale legitime ale
unei intreprinderi publice sau private. Nu
identificam nicio situatie concreta in care
prevederile alin. (4) devin incidente, tinand cont de
faptul ca aceasta procedura se desfasoara in
sedinte la care participa toate persoanele inscrise
la procedura, acestia putand sa obtina si sa divulge
solutiile prezentate de ceilalti candidati.
Art. 107.
În cazul în care autoritatea contractantă
intenţionează să limiteze numărul de participanţi în
cadrul unui concurs de soluţii, autoritatea
contractantă stabileşte criterii de calificare şi
selecţie clare, obiective şi nediscriminatorii, care
trebuie să fie precizate în mod explicit în
documentele achiziţiei.
Art. 108.
În scopul evaluării proiectelor prezentate în
cadrul unui concurs de soluţii, autoritatea
contractantă numeşte un juriu alcătuit exclusiv din
persoane fizice independente faţă de participanţii
la concurs.
(1)
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În cazul în care participanţilor la concurs li se
solicita o anumită calificare profesională cel puţin o
treime din numărul membrilor juriului trebuie să
deţină calificarea respectivă sau o calificare
echivalentă.
(2)

Art. 109.
Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe
care le emite.

(1)

Juriul are obligaţia de a evalua, în mod
anonim şi exclusiv pe baza criteriilor indicate în
anunţul de concurs, planurile şi proiectele depuse
de candidaţi.

(2)

Anonimatul este menţinut până la momentul
la care juriul adoptă o decizie sau formulează o
opinie.
(3)

Pe baza evaluării calitative a fiecărui proiect,
juriul stabileşte clasamentul proiectelor, precum şi
observaţiile şi aspectele care ar trebui clarificate,
într-un raport semnat de toţi membrii juriului.
(4)

(5)
Candidaţii pot fi invitaţi, dacă este necesar,
să răspundă întrebărilor consemnate în raportul
întocmit de juriu, în vederea clarificării oricărui
aspect privind proiectele.

Juriul are obligaţia de a redacta un procesverbal complet al dialogului dintre membrii juriului
şi candidaţi.
(6)
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AEXA: Punctul I „Observaţii generale”
Este
complet
nefirească
includerea
reglementărilor referitoare la Serviciile sociale și și
alte servicii specifice în cadrul Capitolului III –
Modalităţi de atribuire - din proiectul de Lege.
Pentru acestea ar fi necesar un capitol distinct. În
același timp, din Capitolul III lipsesc reglementările
privind Cataloagele electronice, plasate fără sens
în cadrul Capitolului IV, imediat după ”Listele de
operatori economici agreaţi”.

Structura Proiectului de Lege asigură realizarea
scopului Directivei Clasice.

Art. 110.
Regulile detaliate privind organizarea concursului
de soluţii se stabilesc prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.

Secţiunea a 2-a
Servicii sociale si alte servicii specifice
Art. 111.
În cazul atribuirii unui contract de achiziţie
publică/acord-cadru care are ca obiect servicii
sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa
2, cu o valoare estimată mai mare decât pragul
prevăzut la Art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea
contractantă are următoarele obligaţii:
(1)

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„(Aspectele referitoare la Serviciile sociale și alte
servicii specifice par a fi complet rupte din context
în cadrul acestui Capitol!)”
INS
Secţiunea a 2_a „ Servicii sociale şi alte servicii
specifice” nu îsi găseşte contextul în capitolul
„Modalitati de atribuire”. Cred că ar trebui
regândit.
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Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii
Este o initiativa care merita atentie, detaliile
urmand a fi discutate cu organizatiile de profil.
FDSC
În cadrul Art. 111 se introduc următoarele aliniate
noi: (6) Autoritatea contractanta va rezerva
dreptul
furnizorilor
de
servicii
sociale,
organizaţii nonprofit, de a participa la proceduri
de atribuire a contractelor de achiziţii publice
destinate exclusiv serviciilor sociale menţionate la
articolul 74, care sunt cuprinse în codurile CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, de la 85000000-9 la 85323000-9,
92500000- 6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
L 94/138 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
28.3.2014 RO intreprinderilor sociale atestate
conform Legii economiei sociale.
Contracte rezervate pentru anumite servicii
(7) Autoritatea contractanta va rezerva dreptul
intreprinderilor sociale atestate de a participa la
proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii
publice destinate exclusiv serviciilor de sănătate și
culturale menţionate la articolul 74, care sunt
cuprinse în codurile CPV 75121000-0, 75122000-7,
75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1,
80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7,
80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de la

Textul a fost revizuit.
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85000000-9 la 85323000-9, 92500000- 6, 926000007, 98133000-4, 98133110-8. L 94/138 Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014 RO
intreprinderilor sociale atestate conform Legii
economiei sociale.
(8) În cazul rezervării drepturilor de participare la
procedura de atribuire a unor contracte pentru
operatorii definiţi la alin 6 şi 7 exclusiv pentru
servicii sociale, de sănătate şi culturale, a căror
valoare estimată, fără TVA, este mai mica de
750.000 euro şi sunt cuprinse în codurile CPV
85321000-5, 85312400-3, 85311300-5, 85311100-3,
85311200-4, 85323000-9, 24931250-6
Conform Ghidului Achiziţii responsabile social - Un
ghid al aspectelor sociale care trebuie
luate în considerare în procedurile de achiziţii
publice, publicat de către Comisia Europeană este
posibil în domeniul serviciilor sociale ca, în cazuri
excepţionale, când se îndeplinesc anumite condiţii
specifi ce, executarea anumitor contracte să fi e
rezervată unor operatori nonprofi. Pentru aceasta,
este nevoie de o legislaţie naţională care să
reglementeze această activitate specifi că și să
prevadă restricţionarea accesului la anumite
servicii în benefi ciul operatorilor nonprofi t.
Totuși, orice astfel de lege naţională ar constitui o
restricţie adusă articolelor 49 și 56 din TFUE
privind libertatea de stabilire și libera circulaţie a
serviciilor și ar trebui să fi e justifi cată de la caz
la caz. Potrivit jurisprudenţei Curţii, o astfel de
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restricţie ar putea fi justifi cată, în special, dacă
este necesară și proporţională pentru atingerea
anumitor obiective sociale urmărite de sistemul
naţional de protecţie socială.
Este necesar ca
legislaţia achiziţiilor să fie
armonizată cu Legea Asistenţei sociale care
prevede că numai furnizorii de servicii sociale
acreditaţi pot furniza astfel de servicii – aceasta
prevedere este conformă cu posibilitatea de
rezervare a contractelor pentru servicii de interes
general pentru anumite tipuri de operatori care
îndeplinesc condiţiile prevăzute în Directiva la
articolul 77 al 2.
Astfel se are în vedere caracterul specific al
serviciilor
de
interes
general
(autoritatea
contractantă achiziţioneaza un servicu care este
livrat cetăţenilor, având posibilitatea limitată de a
controla condiţiile de livrare) şi necesitatea
asigurării respectării interesului consumatorilor /
beneficiarilor de astfel de servicii precum şi
necesitatea păstrarii costurilor publice la un nivel
redus prin caracterul non-profit sau cu profit limitat
al furnizorilor.
Întreprinderile sociale asa cum sunt definite în
Legea economiei sociale respectă toate condiţiile
prevăzute la al 2 art 77 din Directiva. Astfel,
conform legislaţiei naţionale, întreprinderea socială
respectă următoarele criterii: a) acţionează în scop
social şi/sau în interesul general al comunităţii;
b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului
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social şi rezervei statutare;
c) se obligă să
transmită bunurile rămase în urma lichidării către
una sau mai multe întreprinderi sociale; d) aplică
principiul echităţii sociale faţă de angajaţi,
asigurând niveluri de salarizare echitabile, între
care nu pot exista diferenţe care să depăşească
raportul de 1 la 8.
Mai mult, îndeplinirea acestor criterii va fi atestată
pentru întreprinderile sociale de autorităţi publice
competente. Astfel, autorităţile contractante vor
putea solicita ca parte din procedura de achiziţii
numai atestarea corespunzatoare de către
Ministerului Muncii.
CNSC

A se vedea comentariul de mai sus.

la fel de nepotrivită este şi introducerea unor prevederi
cu privire la serviciile sociale şi alte servicii specifice în
cadrul cap. III – modalităţi de atribuire

a)
e a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona
respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ
de participare, fie prin intermediul unui anunţ de
intenţie care se publică în mod continuu;
b)
de a publica un anunţ de atribuire a
contractului.
(2)
În cazul în care autoritatea contractantă îşi
face cunoscută intenţia de a achiziţiona serviciile
prevăzute la alin. (1) prin intermediul unui anunţ de
intenţie care se publică în mod continuu, anunţul
de intenţie face referire în mod specific la
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categoriile de servicii care fac obiectul contractelor
care urmează sa fie atribuite, indică faptul că
respectivele
contracte
sunt
atribuite
fără
publicarea unui anunţ suplimentar şi invită
operatorii economici interesaţi să îşi exprime în
scris interesul.
Alternativ publicării unor anunţuri de
atribuire individuale, autoritatea contractantă are
dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de
atribuire prevăzute la alin. (1) lit. b), caz în care
autoritatea contractantă are obligaţia de a
transmite spre publicare anunţurile de atribuire
astfel grupate în termen de 30 de zile de la
încheierea fiecărui trimestru.

(3)

Dispoziţiile alin. (1) lit. a) nu se aplică în
cazul
în
care
contractul
de
achiziţie
publică/acordul-cadru având ca obiect servicii
sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa
2, este atribuit prin procedura de negociere fără
publicare prealabilă, în conformitate cu dispoziţiile
Art. 104.
(4)

Criteriul de atribuire utilizat pentru
atribuirea
contractelor
de
achiziţie
publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii
sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa
2, este cel mai bun raport calitate-preţ, prevăzut la
Art. 181 alin. (3) lit. c).

(5)
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AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„Modalităţi speciale (ar fi mai indicat să se
utilizeze expresia ”instrumente/metode și
tehnici” speciale) de atribuire a contractelor de
achiziţie publică”

Proiectul de Lege reprezintă o transpunere a
Directivei şi a fost considerat că sintagma
„modalităţi speciale” este adecvată.

Primăria Municipiului Sibiu
Propunerea
Clarificarea cu privire la “cazurile excepţionale”
care admit derogarea de la prevederile acestui
articol
Argumentarea
Aceste cazuri excepţionale sunt lăsate la
latitudinea autorităţii contractante. Prin faptul ca
legea nu stabilește clar ce se înţelege prin
circumstanţe excepţionale sau care sunt acestea,
apare riscul ca autoritatea contractuala sa evite sa
semneze contracte cadru cu durata mai mare. De
asemenea, lasa loc de interpretare a organului de

Detalii cu privire la criteriile care să stea la baza
încadrării unor circumstanţe ca fiind excepţionale
ar putea fi aduse prin legislaţia terţiară.

Secţiunea a 3-a
Modalităţi speciale de atribuire a contractelor de
achiziţie publică

Paragraful 1
Acordul–cadru
Art. 112.
Autoritatea contractantă atribuie acordurile-cadru
prin aplicarea procedurilor şi regulilor prevăzute în
Secţiunea 1 sau, după caz, Secţiunea a 2-a a
prezentului capitol.
Art. 113.
(1)
Durata unui acord-cadru nu poate depăşi 4
ani, cu excepţia cazurilor excepţionale pe care
autoritatea contractantă le poate justifica
temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru
respectiv.
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control asupra documentelor justificative si daca sa justificat “temeinic” Prin urmare, legea trebuie
sa definească clar “cazurile excepţionale” si
termenul de “justificare temeinica”.
În cadrul procedurii de atribuire a acorduluicadru, autoritatea contractantă stabileşte prin
documentele achiziţiei ca acordul-cadru se încheie
într-una din următoarele modalităţi:

(2)

a)

cu un singur operator economic;

b)

cu mai mulţi operatori economici.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a
stabili operatorul economic sau, după caz,
operatorii economici care sunt parte a acorduluicadru respectiv prin aplicarea criteriilor de
calificare şi selecţie, a criteriului de atribuire şi a
factorilor de evaluare prevăzuti în documentele
achiziţiei.
(3)

Art. 114.
Contractele care se atribuie în executarea
unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între
autoritatea contractantă/autorităţile contractante
menţionate în anunţul de participare prin care a
fost iniţiată procedura de atribuire a acorduluicadru şi operatorul economic/operatorii economici
care sunt parte a acordului respectiv.

(1)

Clauzele unui contract atribuit în executarea
unui acord-cadru nu pot în niciun caz să aducă

(2)
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modificări substanţiale termenilor şi condiţiilor
stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.
Art. 115.
În cazul în care acordul-cadru este încheiat
cu un singur operator economic, acordul-cadru
trebuie să prevadă cel puţin:

(1)

a)
obligaţiile principale pe care operatorul
economic şi le-a asumat prin ofertă;
b)
preţul unitar pe care operatorul economic l-a
prevăzut în ofertă şi pe baza căruia se va determina
preţul fiecărui contract atribuit ulterior.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
atribui contractele de achiziţie publică subsecvente
acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor
tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru
respectiv.
(2)

De fiecare dată când intenţionează să
atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent
unui acord-cadru, autoritatea contractantă poate
consulta, în scris, operatorul economic, solicitândui acestuia, dacă este necesar, completarea ofertei.
(3)

Art. 116.
În cazul în care acordul-cadru este încheiat
cu mai mulţi operatori economici, acordul-cadru se
execută în unul dintre următoarele moduri:

(1)

a)

fără reluarea competiţiei, în conformitate cu
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termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în
cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii
şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor,
prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care
constituie obiectul său, precum şi condiţiile
obiective în funcţie de care se stabileşte care
dintre operatorii economici parte la acordul-cadru
va executa lucrările, presta serviciile sau furniza
produsele;
b)
cu reluarea competiţiei între operatorii
economici care sunt parte la acordul-cadru, în cazul
în care acordul-cadru nu stabileşte toţi termenii şi
condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor,
prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care
constituie obiectul său;
c)
parţial fără reluarea competiţiei între
operatorii economici, în conformitate cu lit. a), şi
parţial cu reluarea competiţiei, în confomitate cu
lit. b), numai dacă această posibilitate a fost
prevăzută în documentaţia de atribuire elaborată în
cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, în
cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii
şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor,
prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care
constituie obiectul său.
Dispoziţiile alin. (1) lit. a) sunt aplicabile în
cazul în care autoritatea contractantă a precizat
expres în documentaţia de atribuire elaborată în
cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru
(2)
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criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte
care dintre operatorii economici parte la acordulcadru va executa lucrările, presta serviciile sau
furniza produsele care constituie obiectul său.
Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile în
cazul în care autoritatea contractantă a precizat
expres în documentaţia de atribuire elaborată în
cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru
criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte
dacă anumite lucrări, produse sau servicii care fac
obiectul acordului-cadru se achiziţionează cu
reluarea competiţiei sau direct, fără reluarea
competiţiei, în conformitate cu termenii şi
condiţiile prevăzute în acordul-cadru, precum şi
termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru
pentru care se poate relua competiţia.
(3)

Dispoziţiile alin. (1) lit. c) se aplică în mod
corespunzător oricărui lot dintr-un acord-cadru
pentru care au fost stabiliţi toţi termenii şi
condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor,
prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care
constituie obiectul lotului respectiv, indiferent dacă
au fost stabiliţi toţi termenii şi condiţiile care
reglementează execuţia lucrărilor, prestarea
serviciilor şi furnizarea produselor care constituie
obiectul celorlalte loturi.
(4)

Art. 117.
În cazurile prevăzute la Art. 116 alin. (1) lit. b) şi
c), autoritatea contractantă reia competiţia pe
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baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru
atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde
este necesar şi completate dacă este cazul cu alţi
termeni şi condiţii stabilite în documentaţia de
atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire
a acordului-cadru, şi cu respectarea următoarelor
reguli procedurale:
a)
pentru fiecare contract care urmează a fi
atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris
operatorii economici parte la acordul-cadru
respectiv;
b)
autoritatea
contractantă
stabilește
o
perioadă suficientă pentru depunerea ofertelor
pentru atribuirea contractului, ţinând seama de
elemente
specifice
precum
complexitatea
obiectului contractului şi timpul necesar pentru
transmiterea ofertelor;
c)
ofertele se depun în scris, iar acestea nu vor
fi deschise până la expirarea perioadei stabilite de
autoritatea contractantă;
d)
autoritatea contractantă atribuie fiecare
contract ofertantului care prezintă oferta cea mai
avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului
de atribuire şi a factorilor de evaluare menţionati în
documentaţia de atribuire elaborată în cadrul
procedurii de atribuire a acordului-cadru.

Paragraful 2
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Sistemul dinamic de achiziţii
Art. 118.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
utiliza un sistem dinamic de achiziţii pentru
achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici
general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile
autorităţii contractante.

(1)

Sistemul dinamic de achiziţii este organizat şi
funcţionează în integralitate ca un proces
electronic şi este deschis, pe întreaga sa perioadă
de valabilitate, oricărui operator economic care
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie.

(2)

Sistemul dinamic de achiziţii poate fi împărţit
pe categorii de produse, lucrări sau servicii care
sunt definite în mod obiectiv, pe baza
caracteristicilor achiziţiilor care urmează a fi
realizate
în
cadrul
categoriei
în
cauză,
caracteristici care pot include referinţe la
dimensiunea maximă admisibilă a contractelor
subsecvente specifice sau la o anumită zonă
geografică în care contractele subsecvente
specifice vor fi executate.
(3)

Art. 119.
Pentru efectuarea unei achiziţii în cadrul
unui sistem dinamic de achiziţii, autoritatea
contractantă aplică regulile licitaţiei restrânse,
precum şi regulile specifice prevăzute în cuprinsul
prezentului paragraf.

(1)
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AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„b) perioada minimă pentru depunerea ofertelor
este de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de
participare la etapa a doua a procedurii
(Considerăm că este necesar să se evite exprimarea
”participare la etapa a doua a procedurii”, aceasta
urmând a fi înlocuită cu expresia ”a depune
ofertă”. Prin exprimarea actuală se generează nu
numai percepţia că sistemul dinamic de achiziţii ar
reprezenta o procedură în sine dar și o posibilă

Textul a fost revizuit în sensul înlocuirii expresiei
„participare la etapa a doua a procedurii” cu
„depunere a ofertelor”.

Toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de
calificare şi selecţie sunt admişi în sistem,
autoritatea contractantă neavând dreptul de a
limita numărul de candidaţi care vor fi admişi în
cadrul sistemului.

(2)

(3)
În cazul în care autoritatea contractantă a
împărţit sistemul pe categorii de produse, lucrări
sau servicii în conformitate cu dispoziţiile Art. 118
alin. (3), autoritatea contractantă specifică
criteriile de calificare şi selecţie aplicabile pentru
fiecare categorie.

Art. 120.
(1)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
respecta următoarele termene:

a)
perioada
minimă
pentru
depuneea
solicitărilor de participare este de 30 de zile de la
data transmiterii spre publicare a anunţului de
participare;
b)
perioada minimă pentru depunerea ofertelor
este de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de
participare la etapa a doua a procedurii.
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confuzie în ceea ce privește faptul că etapa a doua
ar fi una singură/unică. Or, caracteristica
sistemului dinamic de achiziţii este tocmai aceea
că pot exista o multitudine de ofertări pe parcursul
duratei sale de valabilitate, la fel ca și în cazul
acordurilor-cadru).”
Din momentul transmiterii invitaţiei de
participare la etapa a doua a procedurii pentru
prima achiziţie specifică în cadrul unui sistem
dinamic de achiziţii nu se mai aplică alte termene
pentru depunerea solicitarilor de participare.

(2)

Dispoziţiile Art. 79 alin. (3) şi (4) privind
reducerea perioadelor de depunere a ofertelor nu
sunt aplicabile în cazul sistemului dinamic de
achiziţii.

(3)

Art. 121.
Toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de
achiziţii se realizează exclusiv prin mijloace
electronice, în conformitate cu dispoziţiile Art. 64
alin. (1) şi (2), Art. 65, Art. 66 şi ale normelor
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 122.
La atribuirea contractelor în cadrul unui sistem
dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă are
următoarele obligaţii:
a)
de a publica un anunţ de participare în care
se precizează în mod clar faptul că pentru
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atribuirea contractului/contractelor de achiziţie
publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţii;
b)
de a indica în documentele achiziţiei cel
puţin natura şi cantitatea estimată a achiziţiilor
avute în vedere, precum şi toate informaţiile
necesare privind sistemul dinamic de achiziţii,
inclusiv cu privire la modul de funcţionare a
acestuia, echipamentele electronice utilizate şi
modalităţile şi specificaţiile tehnice de conectare;
c)
de a indica orice împărţire pe categorii de
produse, lucrări sau servicii şi caracteristicile care
le definesc;
d)
de a permite, în conformitate cu dispoziţiile
Art. 147, pe toată perioada de valabilitate a
sistemului dinamic de achiziţii, începând cu
momentul publicării anunţului de participare şi
până
la
închiderea
sistemului,
accesul
nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul
documentelor achiziţiei.
Art. 123.
(1)
După lansarea sistemului dinamic de achiziţii
şi pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, în
condiţiile prevăzute la Art. 119 şi Art. 120,
autoritatea contractantă are obligaţia de a permite
oricărui operator economic interesat să depună o
solicitare de participare cu scopul de a fi admis în
sistem.
(2)

După primirea unei solicitări de participare,
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autoritatea contractantă evaluează îndeplinirea de
către candidat a criteriilor de calificare şi selecţie
stabilite.
(3)
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
finaliza evaluarea prevăzută la alin. (2) în termen
de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării
de participare.

Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi
prelungit până la 15 zile lucrătoare în situaţii
specifice, în cazul în care este justificat în special
prin necesitatea de a examina documente
suplimentare sau de a verifica în alt mod
îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.
(4)

Prin derogare de la dispoziţiile alin. (3) şi (4),
atât timp cât nu a fost transmis spre publicare
anunţul de participare pentru prima achiziţie
specifică în cadrul sistemului dinamic de achiziţii,
autoritatea contractantă poate prelungi perioada
de evaluare, cu condiţia ca nicio invitaţie de
participare la etapa a doua a procedurii să nu fie
transmisă în perioada de evaluare astfel prelungită.
(5)

(6)
Autoritatea
contractantă
indică
în
documentele achiziţiei durata prelungirii pe care
intenţionează să o aplice.
(7)
Autoritatea
contractantă
informează
operatorii economici cu privire la admiterea în
sistemul dinamic de achiziţii sau, după caz,
respingerea solicitării de participare imediat după
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finalizarea evaluării prevăzute la alin. (2), în
conformitate cu dispoziţiile Art. 209 şi Art. 210.
Art. 124.
(1)
Autoritatea contractantă transmite, în
conformitate cu dispoziţiile Art. 148, câte o
invitaţie de participare tuturor participanţilor
admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, în
vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie
specifică în cadrul sistemului.

În cazul în care sistemul dinamic de achiziţii
a fost împărţit pe categorii de lucrări, produse sau
servicii, autoritatea contractantă transmite, în
conformitate cu dispoziţiile Art. 148, câte o
invitaţie de participare tuturor participanţilor care
au fost admişi în cadrul sistemului dinamic de
achiziţii în categoria corespunzătoare achiziţiei
specifice în cauză, în vederea depunerii de oferte
pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul
categoriei respective.
(2)

Art. 125.
Autoritatea contractantă atribuie contractul
de achiziţie publică ofertantului care prezintă
oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin
aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de
evaluare stabiliţi prin anunţul de participare
publicat cu ocazia lansării sistemului dinamic de
achiziţii.

(1)

(2)

Dacă este cazul, criteriul de atribuire şi
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factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (1) pot fi
detaliaţi în cadrul invitaţiei de participare
prevăzute la Art. 124.
Art. 126.
Autoritatea contractantă are dreptul, în orice
moment pe parcursul perioadei de valabilitate a
sistemului dinamic de achiziţii, de a solicita
participanţilor admişi să depună, în conformitate cu
dispoziţiile Art. 187 şi Art. 188, o declaraţie pe
proprie răspundere reînnoită şi actualizată, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii
solicitării.
(1)

(2)
Dispoziţiile Art. 190-Art. 192 se aplică pe
întreaga perioadă de valabilitate a sistemului
dinamic de achiziţii.

Art. 127.
(1)
Autoritatea contractantă indică perioada de
valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii în
anunţul de participare.
(2)
Autoritatea contractantă informează Comisia
Europeană cu privire la orice modificare a perioadei
de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii,
folosind următoarele formulare standard:

a)
formularul utilizat pentru anunţul de
participare la sistemul dinamic de achiziţii, dacă
perioada de valabilitate este modificată fără
închiderea sistemului;
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AMCHAM:
“Propunem a se avea in vedere faptul ca
documentelor transmise prin mijloace electronice
le sunt aplicabile prevederile legale privind
semnatura electronica ceea ce ar presupune ca
operatorii si autoritatile contractante sa aiba
acces la aceste sisteme => sistem integrat care sa
faciliteze accesul.”

Regulile privind utilizarea mijloacelor electronice
sunt reglementate explicit prin Proiectul de Lege.
Prin legislaţia secundară ar putea fi aduse precizări
cu privire la situaţiile în care este obligatorie
utilizarea semnăturii electronice.

Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii
Initiativa este salutara in conditiile punerii la
dispozitie unei platforme informatice care sa
satisfaca nevoile operatorilor economici cat si al
autoritatilor contractante.
O platforma accesibila si „prietenoasa” trebuie insa
sa asigure la un nivel deplin securitatea
informatiilor
si
tratamentul
egal
tuturor

Înţelegem argumentele expuse. Prin legislaţia
secundară şi/sau terţiară ar putea fi aduse precizări
suplimentare cu privire la platformele informatice
prin care să se asigure îndeplinirea cerinţelor
descrise de Dvs.

b)
formularul utilizat pentru anunţul de
atribuire, dacă sistemul dinamic de achiziţii este
închis.
Art. 128.
Este interzisă perceperea de tarife operatorilor
economici interesaţi sau participanţilor la sistemul
dinamic de achiziţii.

Paragraful 3
Licitaţia electronică
Art. 129.
Autoritatea contractantă poate să utilizeze
licitaţia electronică în următoarele situaţii şi numai
dacă conţinutul documentelor achiziţiei, în special
specificaţiile tehnice, pot fi stabilite în mod precis:
(1)
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utilizatorilor.
Pentru setul de informatii care se regasesc pe
platforma informatica accesul trebuie sa fie facil si
in timp real.
Opinam ca instructajul privind functiile si modul de
lucru, respectiv facilitatile platformei ar trebui sa
fie pregatite/ cunoscute din timp, testata si
corectata, astfel ca la momentul lansarii oficiale sa
fie deplin functionala.
Punerea la dispozitie a unor instrumente moderne si
functionale. Din pacate SEAP nu s-a ridicat la
nivelul asteptarilor, cu toate fondurile europene
cheltuite pentru modernizarea sa.
a)
ca o etapă finală a procedurii de licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă sau de negociere
competitivă;
b)
la reluarea competiţiei dintre operatorii
economici parte la un acord-cadru, potrivit
dispoziţiilor Art. 116 alin. (1) lit. b) şi c);
c)
la depunerea ofertelor în vederea atribuirii
unui contract de achiziţie publică în cadrul unui
sistem dinamic de achiziţii.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a
anunţa decizia de a organiza o licitaţie electronică
în anunţul de participare.
(2)

Prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi se stabilesc informaţiile minime care
trebuie incluse în documentele achiziţiei în legătură

(3)
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AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„(1) Licitaţia electronică nu poate fi utilizată
pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru de servicii şi de lucrări
care au incluse în obiectul acestora activităţi
intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrărilor, care
nu pot fi clasificate prin metode de evaluare
automată.”

Comentariul primit nu a fost implementat pentru a
nu crea confuzie cu privire la faptul că unele
servicii cu caracter intelectual ar putea fi
clasificate prin motode de evaluare automată, iar
altele nu ar putea să fie clasificate prin metode de
evaluare automată. Sensul este că prin natura lor,
serviciile intelectuale nu pot fi clasificate prin
metode de evaluare automată, astfel încât acestea
niciodată nu se încadrează în ipoteza prevăzută de
definiţia licitaţiei electronice, astfel încât a fost
păstrată reglementarea iniţială.

cu organizarea unei licitaţii electronice.
Art. 130.
Licitaţia electronică nu poate fi utilizată
pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru de servicii şi de lucrări
care au incluse în obiectul acestora activităţi
intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrărilor.
(1)

Prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte
care fac obiectul alin. (1), pentru a căror atribuire
nu poate fi utilizată licitaţia electronică.

(2)

Art. 131.
Licitaţia electronică se bazează pe unul dintre
următoarele elemente ale ofertelor:
a)
exclusiv pe preţuri, în cazul în care
contractul este atribuit pe baza criteriului de
atribuire al preţului cel mai scăzut;
b)
pe preţuri şi/sau pe noile valori ale
elementelor ofertelor indicate în documentele
achiziţiei, în cazul în care contractul este atribuit
pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport
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calitate-preţ sau al costului cel mai scăzut.
Art. 132.
Înainte de începerea licitaţiei electronice,
autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o
evaluare iniţială integrală a ofertelor, în
conformitate cu criteriul de atribuire şi factorii de
evaluare stabiliţi prin documentele achiziţiei.
(1)

Autoritatea contractantă are obligaţia de a
invita, simultan, la licitaţia electronică toţi
ofertanţii care au depus oferte admisibile.
(2)

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
Definirea termenului „admisibile”a fost realizată
„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a prin Proiectul de Lege.
invita, simultan, la licitaţia electronică toţi
ofertanţii care au depus oferte admisibile (Este
necesară definirea termenului ”admisibile”).”
AMCHAM:
A se defini termenul de ”oferta admisibila”.

(3)
Invitaţia la licitaţia electronică trebuie să
precizeze data şi momentul de început al licitaţiei
electronice, precum şi instrucţiunile necesare
pentru realizarea conectării individuale la
echipamentul electronic utilizat pentru participarea
la licitaţia electronică.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a
începe licitaţia electronică mai devreme de 2 zile
lucrătoare de la data la care au fost transmise
invitaţiile la licitaţia electronică.
(4)

(5)
Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau
mai multe runde succesive.
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Art. 133.
(1)

Invitaţia la licitaţia electronică este însoţită

de:
a)
rezultatul evaluării integrale a ofertei depuse
de ofertantul căruia îi este transmisă invitaţia,
realizată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a
factorilor de evaluare stabiliti prin documentele
achiziţiei;
b)
formula matematică care va fi utilizată în
cadrul licitaţiei electronice pentru stabilirea
automată a noului clasament, pe baza noilor preţuri
şi/sau a noilor valori prezentate de ofertanţi.
Cu excepţia cazurilor în care oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic este
desemnată prin aplicarea criteriului preţului cel
mai scăzut, formula matematică prevăzută la alin.
(1) lit. b) încorporează ponderile tuturor factorilor
de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru
determinarea ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic conform menţiunilor din
anunţul de participare sau din celelalte documente
ale achiziţiei.
(2)

(3)
În situaţia prevăzută la alin. (2), eventualele
intervale valorice sunt reduse în prealabil la valori
determinate.

În cazul în care sunt permise oferte
alternative, pentru fiecare ofertă alternativă se
furnizează o formulă separată.

(4)

134

PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

RĂSPUNSURI

Art. 134.
(1)
Pe parcursul fiecărei runde a licitaţiei
electronice, autoritatea contractantă are obligaţia
de a comunica în mod instantaneu tuturor
ofertanţilor cel puţin informaţiile care sunt
suficiente pentru ca aceștia să-şi poată determina,
în orice moment, poziţia pe care o ocupă în
clasament.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
comunica şi alte informaţii privind:

(2)

a)
numărul participanţilor în runda respectivă a
licitaţiei electronice;
b)
preţurile sau valorile noi prezentate în cadrul
rundei respective de către alţi ofertanţi, numai
dacă acest lucru a fost prevăzut în documentele
achiziţiei.
(3)
Pe parcursul desfăşurării rundelor licitaţiei
electronice, autoritatea contractantă nu poate
dezvălui, în nicio situaţie, identitatea ofertanţilor.

Art. 135.
Autoritatea contractantă finalizează licitaţia
electronică printr-una din următoarele modalităţi
sau printr-o combinaţie a acestora:

(1)

a)
b)
noi

la data şi ora indicate anterior;
dacă nu se mai primesc preţuri şi/sau valori
care îndeplinesc cerinţele cu privire la

135

PROIECT DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

PROPUNERI

RĂSPUNSURI

AEXA: Punctul II „Observaţii punctuale”
„În mod natural, secţiunea referitoare la
Cataloagele Electronice ar fi trebuit plasată în
cadrul acestei Secţiuni!”

Structura Proiectului de Lege asigură realizarea
scopului Directivei Clasice.

diferenţele minime, cu condiţia să se fi specificat
un termen care va fi lăsat să curgă de la primirea
ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei
electronice;
c)
când numărul de runde de licitare indicat în
prealabil a fost epuizat.
În cazul în care autoritatea contractantă
intenţionează să finalizeze licitaţia electronică în
modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. c) sau în
modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. c) în
combinaţie cu modalitatea prevăzută la alin. (1) lit.
b), în invitaţia de participare la licitaţia electronică
este indicat calendarul fiecărei runde de licitare.
(2)

Art. 136.
Autoritatea contractantă atribuie contractul de
achiziţie publică prin aplicarea criteriului de
atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin
documentele achiziţiei, pe baza rezultatului obţinut
în urma finalizării licitaţiei electronice.
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