RECOMANDĂRI PRIVIND REVIZUIREA ESTIMĂRILOR COSTURILOR PREVĂZUTE ÎN CEREREA DE
FINANȚARE LA MOMENTUL LANSĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII, PRECUM ȘI PENTRU
EVITAREA UNOR PROCEDURI MAI COMPLEXE DECÂT CELE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ÎN
VIGOARE

În vederea simplificării procesului de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, AM
PODCA recomandă beneficiarilor următoarele:
 Determinarea corectă a valorii estimate, raportate la momentul inițierii efective a
procedurii de achiziție publică, și nu la momentul aprobării cererii de finanțare sau la
momentul încadrării procedurii de achiziție în programul anual al achizițiilor publice
(acesta poate suferi modificări sau completări ulterioare în funcție de necesitățile
apărute și de existența surselor de finanțare).
 Determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică înainte de inițierea
procedurii de atribuire a contractului. Această valoare trebuie să fie valabilă la
momentul transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau, în cazul în care
procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunt, la momentul
transmiterii invitației de participare (art.26 din O.U.G. nr. 34/2006).
 Estimarea valorii achiziției publice se va realiza conform reglementărilor prevăzute la
CAPITOLUL II - SECTIUNEA a 2-a “ Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție
publică” (art. 25 – art. 32) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.
 Alegerea procedurii de achiziție aferentă valorii estimate, evitându-se încadrarea într-o
procedură superioară pragului valoric aferent valorii estimate, ținându-se cont de
limitele stabilite de O.U.G. nr.34/2006 pentru fiecare procedură de achiziție publică,
respectiv:
1. Cumpărare directă (până la 30.000 euro pentru produse/servicii,
respectiv 100.000 euro pentru lucrări);
2. Cerere de oferte (între 30.000 - 130.000 euro pentru
produse/servicii, respectiv între 100.000 - 5.000.000 euro pentru
lucrări);
3. Licitație deschisă (peste 130.000 euro pentru produse/servicii,
respectiv peste 5.000.000 euro pentru lucrări).
 Identificarea corectă a codurilor CPV aferente serviciilor, avându-se în vedere, în mod
deosebit, prevederile art 16 din O.U.G. 34/2006, care impun autorității contractante

obligația aplicării prevederilor O.U.G. nr.34/2006 numai pentru contracte a căror
valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează la
prevederile art. 35-38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a
principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
 Precizarea expresă în cadrul notelor justificative a încadrării serviciilor pe Anexa 2B, a
desfășurării procedurii de achiziție în baza reglementărilor art. 16 din O.U.G.
nr.34/2006, precum și menținerea respectării reglementărilor prevăzute de art.16 din
OUG nr.34/2006 pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție.
 Evitarea inserării regulilor specifice altor proceduri de achiziție decât cea aleasă prin
nota justificativă (ex: introducerea în cadrul unei proceduri de achiziție a serviciilor
încadrate pe Anexa 2B și a unor elemente specifice procedurii de cerere de
ofertă/licitație deschisă).

