Nr. înregistrare: 108/29.01.2020
Către: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)
În atenția: Domnului Președinte, Eugen COJOACĂ
Subiect: Revenire la răspunsul ANAP nr. 15912/06.01.2020

Stimate domnule Președinte,
AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a transmis către ANAP
adresa nr. 103/11.12.2019, adresă inițiată tocmai la recomandarea Președintelui ANAP, dl.
Bogdan PUȘCAȘ, care a participat la evenimentul EXPOAPA 2019. În cadrul evenimentului
organizat în perioada 23-25 septembrie 2019 au fost alături toți factorii interesați, au avut loc
prezentări dar și discuții interactive pentru a identifica bune practici în creșterea performanței
în implementarea proiectelor cât și înțelegerea corectă a unor probleme cu care se confruntă
fiecare entitate în parte.
Unul dintre aspectele expuse în cadrul sesiunii interactive pe tema achizițiilor publice s-a
referit la condițiile contractuale publicate de majoritatea Entităților Contractante ce prevăd în
sarcina Prestatorilor de Servicii/Executanților de lucrări despăgubiri (daune-interese, atât
directe cât și cele indirecte) nelimitate valoric.
În cadrul evenimentului dl. Președinte PUȘCAȘ a explicitat și concluzionat fără ezitare
faptul că daunele conform clauzelor contractuale ar trebui să fie limitate la cel mult
valoarea contractului, iar în acest sens ANAP să fie informată pe cale oficială pentru a
lua măsurile care se impun.
Cu privire la răspunsul nr. 15912/06.01.2020 transmis de ANAP, la adresa AMCOR
nr.103/11.12.2019, avem convingerea că acesta a fost transmis accidental din partea instituției
pe care o reprezentați, iar problematica se impune a fi reanalizată și soluționată cu celeritate.
1. Cele semnalate spre soluționare se încadrează fără vreun dubiu în categoria
aspectelor specifice în legătură cu derularea contractelor de achiziție publică, aspect
interpretat chiar de președintele ANAP în cadrul evenimentului EXPOAPA 2019
organizat în perioada 23-25 septembrie 2019. Nu am sesizat ca până la data elaborării
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răspunsului, respectiv 06.01.2020 să apară modificări legislative care să afecteze aria
de responsabilitate a ANAP.
2. Chiar și în ipoteza în care instituția dvs. nu ar fi avut compentențe pentru
soluționarea celor semnalate, în conformitate cu prevederile OG 27/2002, privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările
ulterioare, Art.61 aveați următoarele obligații care evident nu au fost respectate.
“Art.61Petițiile greșit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către
compartimentul prevăzut la art. 6 alin.(1)1autorităților sau instituțiilor publice care au ca
atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre
aceasta). ”
Lipsa de asumare și orice inacțiune din partea instituțiilor publice în abordarea problemelor
pentru care deja s-au identificat soluții concrete poate acutiza impactul negativ generat de
acestea în implementarea proiectelor majore.
În încheiere vă solicităm respectuos să reveniți la adresa dvs. nr. 15912/06.01.2020 cu o
soluție propusă și un plan de acțiune pentru rezolvarea problemei ridicate de asociația pe care
o reprezentăm.
Cu stimă,
Petre Luigi LUICAN,
Președinte AMCOR

1

Art. 6 alin. (1) din OG nr. 27/2002: „Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să
organizeze un compartiment distinct pentru relații cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se
îngrijească de rezolvarea petițiilor și să expedieze răspunsurile către petiționari”.
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