
UNITATEA PENTRU COORDONAREA ŞI VERIFICAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 
 

FIŞĂ DE PREZENTARE PROIECT 
 
ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de serviciinn 

 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă vizează implementarea unor recomandări ale 
Comisiei Europene, clarificarea unor aspecte care au ridicat, în mod constant, probleme 
în perioada anterioară cât şi eliminarea barierelor artificiale apărute în activitatea curentă 
a autorităţilor contractante. 
 
Astfel, se are în vedere posibilitatea extinderii ariei de verificare şi către acele proceduri 
de atribuire care, au valori sub plafoanele de verificare ale UCVAP. Întrucât între 
valoarea estimată a unui contract şi riscul de eludare a cadrului legal aplicabil nu se 
poate stabili o condiţionalitate directă, cel direct exemplu fiind procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se impune acoperirea urgentă a 
acestei zone. Acest demers mai contribuie şi la asigurarea efectivităţii protocoalelor de 
colaborare convenite cu autorităţile de management, în situaţia în care se solicită 
verificarea unor proceduri de atribuire cu valori sub plafoanele de verificare actuale, dar 
pentru care există suspiciuni de încălcare a dispoziţiilor legale. 
 
Următorul aspect vizat este corelat schimbărilor legislative preconizate la nivelul 
legislaţiei secundare şi terţiare în domeniul achiziţiilor publice şi recomandărilor repetate 
ale Comisiei Europene urmărind focalizarea intervenţiilor UCVAP pe principalele zone 
de risc în derularea procedurilor de atribuire, fără însă a pierde din vedere întregul 
proces. Un prim pas în acest sens, consta regândirea articolului 4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 şi prioritizarea atribuţiilor UCVAP, ce urmează a fi 
dezvoltate prin legislaţia secundară şi terţiară a UCVAP.  
 
În sfârşit, având în vedere că mecanismul de notificare a fost proiectat la un moment în 
care sistemul electronic de achiziţii publice nu era operaţional, prin abrogarea alin. (1) al 
art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, se urmăreşte eliminarea obligaţiei autorităţilor contractante de a transmite 
Ministerului Finanţelor Publice anunţurile de participare aferente procedurilor de atribuire 
iniţiate, acestea urmând a fi gestionate prin intermediul unui modul electronic conectat la 
SEAP. Schimbarea propusă nu vizează şi acele proceduri de atribuire care nu impun 
obligativitatea publicării unui anunţ de participare, în cazul cărora mecanismul de 
notificare actual va fi menţinut. 
 
Prin modificarea propusă, sunt vizate elemente precum reducerea eforturilor 
administrative la nivelul autotităţilor contractante, eliminarea posibilităţii ca UCVAP să nu 
fie înştiinţată cu privire la iniţierea unei proceduri de atribuire prin publicarea unui anunţ 
de participare şi eliminarea timpului pierdut cu transmiterea prin poştă a documentelor, 
procesarea rapidă a informaţiilor şi alocarea de către observatorii desemnaţi a unei 
perioade mai mari pentru studierea documentaţiei de atribuire.nn 
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