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În România, regulile cu privire la achiziţiile publice sunt
definite în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
aprobată şi modificată prin Legea nr. 3377/2006. În plus,
regulile detaliate sunt formulate în Normele de
Implementare a ordonanţei menţionate, publicate în HG
nr.925/2006 modificată şi completată de HG nr. 1337/2006.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 menţionată
mai sus transpune în legislaţia română prevederile relevante
ale Directivei Europene nr. 18/2004/CE ce defineşte regulile
şi procedurile globale cu privire la achiziţiile publice în toată
Uniunea Europeană.

FONDURI NERAMBURSABILE

REGULI CU PRIVIRE LA
ACHIZIŢIILE PUBLICE



Procedura de licitaţie şi Condiţiile de Contract

Procedura de licitaţie şi Condiţiile de Contract sunt procese
diferite şi nu se suprapun. Este de preferat a nu se introduce
referiri la Condiţiile de Contract în Instrucţiunile către
Ofertanţi pentru că, în cel mai bun caz, acestea vor repeta
doar prevederile versiunii provizorii a Condiţiilor de Contract
anexate la dosarul de licitaţie, iar în cel mai rău caz, sunt în
conflict cu acestea.
Mai mult, dosarul de licitaţie şi propunerea Antreprenorului
nu au nici o valoare după semnarea Contractului, în afara
situaţiei în care acestea sunt incluse ca parte a
documentelor contractuale. Ca urmare, este recomandabil a
analiza în mod serios ce documente trebuie să facă parte din
Contract.
Trebuie de asemenea menţionat faptul că procedura de
licitaţie se încheie după semnarea contractului asociat (sau
după anularea procedurii). Ca urmare, în cazul rezilierii
Contractului, în mod legal nu este posibil să se revină la
Ofertantul clasat pe locul al doilea în procesul de licitaţie
original.
În sfârşit, trebuie înţeles că procedurile de licitaţie nu
înlocuiesc administrarea adecvată şi eficientă a
Contractului. Criteriile utilizate în procesul de licitaţie
trebuie să fie proporţionate cu cerinţele proiectului, fără a
stabili constrângeri nerezonabile. Dorinţa Autorităţii
Contractante de a avea un „Antreprenor bun” nu trebuie să
rezulte într-o denaturare a competiţiei sau în cerinţe
artificiale.
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Reguli cu privire la achiziţiile publice după
semnarea Contractului

Condiţiile Speciale

Chiar dacă procedura de licitaţie se încheie după semnarea
Contractului, anumite reguli cu privire la achiziţiile
publice trebuie respectate pe toată durata de desfăşurare
a Contractului.
În special, modificările Contractului original ce
încorporează lucrări suplimentare (inclusiv cantităţi
suplimentare) şi care au ca rezultat creşterea Valorii de
Contract Acceptate sunt considerate drept “procedura
negociată fără publicarea prealabilă a anunţului de
licitaţie" şi sunt posibile din punct de vedere legal numai
într-una din situaţiile descrise în Articolul 122 al
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Condiţiile de Contract FIDIC definesc un echilibru atent
între drepturile şi obligaţiile ambelor părţi, Beneficiar şi
Antreprenor. Acest echilibru este unul din elementele care
au asigurat succesul acestor Condiţii de Contract şi
utilizarea lor la scară mare în întreaga lume.
Este deci recomandat ca Beneficiarii, atunci când
pregătesc versiunea preliminară a Condiţiilor Speciale de
Contract, să menţină acest echilibru şi să se abţină de la
modificarea acelor prevederi care par a favoriza
Antreprenorul, păstrând numai prevederile care
favorizează Beneficiarul.

PROGRAMUL REGIO



Administrarea Contractului

Condiţiile de Contract FIDIC favorizează un tip modern de
administrare a Contractului, cu următoarele aspecte:

Relaţiile dintre Părţi trebuie orientate către executarea
Lucrărilor într-o manieră satisfăcătoare în care trebuie să se
regăsească concilierea acordul şi nu atitudinile
,,agresive".

Pentru un progres adecvat al Lucrărilor, este absolut
necesară menţinerea unui flux de numerar adecvat.
Revendicările trebuie notificate şi tratate la timpul cuvenit.

Părţile trebuie să evite, cu ajutorul Inginerului, să
transforme revendicările în dispute da trebuie să încerce să
găsească soluţii rezonabile într-un timp rezonabil.
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