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Ref.: Document de poziţie al grupului de lucru “Practica în achiziţiile publice“ din cadrul 
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane privind modul de funcţionare a 
achiziţiilor publice, în baza experienţei recente a membrilor grupului, dobândite prin 
participare la proceduri de achiziţie publică 
 
 
Stimate doamne, stimaţi domni, 
 
În cadrul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane a fost înființat în primăvara anului 
2013 un grup de lucru privind „Practica în achizițiile publice”, din care fac parte unele dintre 
cele mai importante companii de construcții germane din România, dar și companii din alte 
ramuri economice precum industrie, sănătate etc. 
 
Grupul de lucru menționat are întâlniri regulate în care se analizează evoluția domeniilor 
achizițiilor publice în general, concesiunilor, parteneriatelor public-private, modificările 
legislative, experiențele companiilor reprezentate având ca scop primordial elaborarea unor 
propuneri și măsuri constructive cu privire la cadrul și modul în care funcționează aceste 
domenii, inclusiv cu privire la aspectele care influențează pozitiv sau negativ modul în care se 
pregătesc, derulează și implementează proiectele. Reamintim în acest sens unele documente 
de poziție publicate în trecut de grupul de lucru „Practica în achizițiile publice“ din cadrul 
Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane: 
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- 17.12.2013: Observații și propuneri în ceea ce privește faza de pregătire, achiziție, și 
derulare a proiectelor; 
- 17.09.2014: Observații privind OUG 51/2014: Contestații CNSC și obligativitatea 
depunerii garanției de bună conduită; 
- 31.08.2015: Observații și propuneri privind draft-ul Legii achizițiilor publice și al Legii 
privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a 
contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea CNSC; 
- 30.03.2017: Document de poziție al grupului de lucru „Practica în achizițiile publice“ din 
cadrul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane privind noua legislație în domeniul 
achizițiilor publice și Legea 233/ 2016 privind parteneriatul public-privat 
 
Observaţiile de mai jos vor fi considerate complementare opiniilor formulate anterior de către 
grupul de lucru. 
 
În cele ce urmează vom evidenția câteva aspecte care, în opinia noastră, afectează negativ 
bunul mers la achiziţiilor publice şi calitatea proiectelor: 
 

� În aplicarea principiilor care guvernează materia achizițiilor publice, participarea 
operatorilor economici la proceduri de achiziții publice nu trebuie limitată în mod 
artificial. În același timp însă, chiar dacă nu mai este prevăzut în mod expres ca 
principiu în legislația specială a achizițiilor publice, trebuie asigurată și eficiența utilizării 
fondurilor publice.  

Astfel, considerăm că, fără a îngrădi în mod artificial dreptul de a participa la proceduri 
de achiziție publică, autoritățile contractante trebuie să formuleze atât criterii de 

calificare și selecție, cât și criterii de atribuire relevante, care să permită 

atribuirea contractelor operatorilor economici capabili să le execute, în condiții 

optime. Formularea criteriilor este cu atât mai importantă în cazul contractelor de 
lucrări și de servicii, având în vedere faptul că valoarea acestora este, în principiu, mai 
mare și acestea presupun adesea realizarea unor proiecte majore în care expertiza 
operatorului economic este absolut necesară. Autoritățile contractante ar trebui 
consiliate de ANAP, în sensul că eficiența utilizării fondurilor publice și alegerea celei 
mai avantajoase oferte din punct de vedere economic sub raportul calitate preț, implică 
în primul rând primirea de oferte de la operatori economici cu experiență semnificativă 
selectați atent pe baza criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională (art. 172 186 
din Legea nr. 98/2016). 

Astfel, cunoscută fiind problematica, dar și importanța studiilor de fezabilitate, 

care din păcate nu de puține ori sunt tratate ca simple prestări servicii, 

considerăm că atribuirea contractelor pentru întocmirea lor ar trebui făcută în 

baza unor criterii relevante, atent stabilite de către autoritățile contractante (ex. 
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privind experienţa anterioară a operatorului economic corespunzătoare 

obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, personalul angajat în realizarea 

studiilor etc).  

Atribuirea contractelor privind întocmirea studiilor de fezabilitate în baza unor criterii 
irelevante sau tratarea acestora strict formal, ca simple documente în baza carora se 
poate cere/ obține finanţare sau se poate demara un proiect este de natură a conduce 
la eșecul proiectelor respective, studiile de fezabilitate slabe conducând la proiecte 
tehnice slabe, care, la rândul lor, determină execuții deficitare.  

� În cazul în care însă studiile de fezabilitate nu sunt întocmite corespunzător, 
considerăm că acestea NU ar trebui să fie limitative.  

- fie la scoaterea la licitatie a unor proiecte pe baza unor solutii uzate moral (datorita 
vechimii studiilor care stau la baza documentatiei de licitatie), 

- fie la proiecte deficitare,  

- fie la costuri suplimentare generate de necesitatea refacerii studiului sau a 
proiectului.  

Până la o modificare legislativă (pe care noi o considerăm urgentă) care să prevadă 
modificarea art. 162 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în sensul că 
autoritățile contractante să fie obligate să accepte și soluții alternative care să 
respecte cerințele minime stabilite prin caietul de sarcini (i.e. să răspundă acelorași 
nevoi, chiar dacă prin implementarea unei alte soluții tehnice), considerăm că ar fi 
util ca ANAP, în virtutea competențelor sale de consiliere a autorităților contractante 
și de elaborare a unor ghiduri și manuale, să recomande autorităților contractante 
să permită explicit în toate situațiile (dar mai ales atunci când s-au bazat pe soluții 
tehnice învechite) depunerea de oferte alternative. 

În aceeași ordine de idei dorm să atragem atenția asupra capacității administrative 
scăzute care există la nivelul multor autorități contractante care, în practică, au ca 
rezultat: risipă de resurse publice, întârzierea procedurilor de achiziție și 
achiziționarea unor bunuri și servicii neconforme nevoilor autorităților, mai scumpe 
sau uzate moral. Datorită acestei slabe capacități administrative la nivelul diferitelor 
autorități contractante, acestea nu sunt în măsură să recunoască la timp lipsurile 
din studiile de fezabilitate sau soluțiile tehnice pe care le achiziționează în vederea 
folosirii lor în documentații de atribuire ulterioare și nici nu sunt în măsură să 
evalueze ofertele alternative (mai avantajoase din punct de vedere tehnic), astfel că 
în majoritatea procedurilor aleg să nu primească oferte alternative. 
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� Autorităţile Contractante ezită să folosească instrumentul consultării pieţei, mai ales în 
cazul proiectelor de o complexitate mai ridicată, cărora le este destinat în mod special 
sau, atunci când îl folosesc, o fac mai mult formal, fără intenția reală de a beneficia de 
soluțiile prezentate în cadrul procesului de consultare. Considerăm că este util 
autorităților contractante aceste instrument și că ar trebui, în măsura în care aleg să-l 
utilizeze, să o facă în vederea atingerii scopului pentru care acesta a fost reglementat. 

� În implementarea noilor legi care guvernează achiziţiile publice s-a observat o scădere 
a birocraţiei necesare pregătirii ofertelor.  

Se remarcă totuşi o tendintă din ce în ce mai accentuată, mai ales în cazul autorităţilor 
contractante locale (ex. consilii locale), în declararea ofertelor tehnice şi financiare 

ca neconforme pentru vicii de formă, erori materiale minore sau interpretări 

exagerate a unor prevederi tehnice pur formale, de multe ori fundamentate pe 

analize realizate de anumiţi experţi atraşi din cadrul comisiilor de evaluare. In 
urma unor asemenea abordări, în care de ex. autoritățile contractante nu înțeleg să 
solicite operatorilor economici clarificările sau completările formale/ de confirmare 
necesare,multe proiecte ajung să fie contestate şi astfel întârziate. În acest sens 
considerăm ca nerecomandabilă implementarea unei inițiative legislative recente care 
are ca scop reducerea posibilității de a solicita clarificări succesive autorității 
contractante. Descurajarea dialogului nu poate fi benefică scopului final urmărit de 
autoritățile contractante. 

Una dintre întrebările care se ridică în legătură cu practicile menționate anterior este 
dacă ne întâlnim din ce în ce mai des cu profesionişti ai evaluărilor tehnice bazate pe 
exces de zel sau cu evaluări făcute cu rea credinţă, în încercarea de a limita accesul 
unor anumiţi ofertanţi la proceduri de achiziţii. Forma nu ar trebui să prevaleze 

fondului, iar concentrarea evaluărilor pe aspecte pur formale nu va creşte 

calitatea proiectelor. 

� Am constatat de asemenea că se înregistrează probleme mari în abordarea recepţiilor 

obiectivelor. Astfel, am întâmpinat de ex. întârzieri în numirea membrilor comisiilor de 
recepție, lipsa de informare/ pregătire a membrilor comisiei, care uneori nu cunosc 
obiectivul care trebuie recepţionat, istoricul proiectelor, nu cunosc prevederile 
proiectului şi ale caietelor de sarcini. Astfel se creează premisele pentru recepţii eșuate 
sau realizate cu întârziere. De asemenea, fuga de răspundere în aplicarea mai mult sau 
mai puțin a prevederilor legale face uneori ca în recepția proiectelor să fie implicate 
prea multe entităţi, care ezită să realizeze recepțiile și pasează răspunderea între ele”. 
În plus, se întâmplă ca pentru obiective de interes secundar, comisia de recepţie să se 
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întruneacă în repetate rânduri, pe parcursul a mai multor săptămâni, fiind pierdută din 
vedere imaginea de ansamblu, respectiv importanța aspectului de recepționat. 

� O altă tendință observată de noi privește, dincolo de contractele total neechilibrate și 
refuzul autorităților de a accepta modificări absolut necesare la contracte, încercarea de 
formulare a clauzelor contractuale de natură a exclude în totalitate orice 

răspundere a autorităților contractante și a plasa astfel toată responsabilitatea în 

sarcina operatorilor economici, pentru riscuri care în mod normal și natural sunt 

în sarcina beneficiarului. O astfel de formulare poate, în anumite limite, fi înțeleasă, 
dar nu în cazurile în care ea ascunde o problemă de fond, respectiv 

imposibilitatea autorităților de a-și îndepliniri propriile obligații (ex. recepția 
lucrărilor) și de  a duce astfel proiecte la bun sfârșit.  

 
Toate problemele indicate în prezentul document ar trebui să fie tratate ca şi cauze, nu ca 
efecte, cum par a indica măsurile luate până în prezent de către autorităţi.  
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
Camera de Comerţ şi Industrie Româno – Germană 
 
 
Grupul de lucru “Practica în achiziţiile publice” 
 

 
Sebastian Metz       Lorand Fabian 
 
Director General, Membru în Consiliul Director   Coordonator 
Camera de Comerţ și Industrie Româno-Germană   Grup de lucru 
 


