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PNRR cuprinde reforme așteptate de întreg mediul de afaceri, inclusiv de
business-ul avocațial. Despre legislația achizițiilor publice, oportunitați și proiecte,
de vorba cu Andreea Zvâc, Counsel Wolf Theiss București

În încercarea de a simplifica procedurile de achiziții publice, Guvernul a adoptat anul trecut Ordonanța de
Urgența (OUG 3/2021).Astfel, au fost operate o serie de modificari punctuale care au fost justificate, în
special, prin nevoia de a avea proceduri mai rapide și de a lamuri anumite aspecte din practica. Andreea
Zvâc, Counsel Wolf Theiss București, este de parere ca nu se poate vorbi despre schimbari majore, care sa
determine o abordare semnificativ diferita a autoritaților contractante sau a participanților la procedurile
de atribuire. Admite, însa, ca efectul unora dintre aceste modificari poate fi într-adevar finalizarea într-un
termen mai scurt a procedurilor de atribuire.
O analiza pe care avocatul o face în privința acestor modificari indica faptul ca, prin noul act normativ, a fost
clarificata noțiunea de subcontractant conform prevederilor art. 3 alin. 1) lit. (yy) din Legea nr. 98/2016, art. 3 alin.
1), lit. (zz) din Legea nr. 99/2016 și art. 5 alin. 1) lit. (gg) din Lege nr. 100/2016, în sensul ca furnizorul de
materiale, bunuri sau utilaje ce urmeaza a fi folosite la executarea unui contract de achiziție publica nu este
considerat subcontractor și prin urmare nu trebuie sa se analizeze daca acesta îndeplinește condițiile legale
prevazute pentru subcontractori.
De asemenea, a fost eliminata din sarcina operatorului economic declarat câștigator obligația de a prezenta
certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru, aceasta fiind înlocuita cu o declarație pe proprie
raspundere din care sa reiasa ca nu și-a încalcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile
la asigurarile sociale, fara alte documente suplimentare. „Aceasta modificare este benefica deoarece obținerea
tuturor certificatelor fiscale putea sa îngreuneze semnificativ sarcina operatorului economic declarat câștigator de a
proba toate datele din DUAE și nici nu avea extrem de mare relevanța pentru executarea contractului de achiziție
publica”, explica Andreea Zvâc.

Intra pe portalul de Concurența pentru a-i cunoaște pe avocații cu o
și a vedea în ce proiecte au fost implicați

practica relevanta în ace

Prin noul cadru legislativ, au fost implementate modificari al caror scop este de a reduce durata procedurii de
achiziție publica. Avocatul nominalizeaza în acest sens: diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului
de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (în cazul licitației deschise și al licitației restrânse,
perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile); reducerea la jumatate a termenului de publicare a deciziei
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de anulare a procedurii; și eliminarea posibilitații de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea
documentelor în susținerea DUAE, în cazul procedurii simplificate.
În plus, au fost modificate prevederile art. 9 alin. 4) și art. 49 alin. 6) din Legea nr. 101/2016, fiind instituita
obligația semnarii contractului cu ofertantul declarat câștigator dupa pronunțarea deciziei CNSC sau a hotarârii
judecatorești în prima instanța prin care se menține rezultatul procedurii de atribuire. Totodata, decizia în prima
instanța este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia.
„Faptul ca s-a clarificat ca se permite semnarea contractului imediat dupa emiterea deciziei CNSC cu privire la
contestație sau a deciziei de prima instanța, va fi de ajutor pentru autoritați deoarece acestea vor putea sa înceapa
lucrarile aferente contractului de achiziție publica”, menționeaza expertul intervievat de BizLawyer.
Avocatul amintește ca termenul de soluționare a contestației la CNSC este de 20 zile de la data primirii dosarului
achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, iar deciziile sunt emise în general în cadrul acestui
termen.
„În fața instanței, procedura de soluționare a contestației pe cale judiciara poate sa dureze mai mult din cauza
modalitații specifice de administrare a probatoriului dar trebuie avut în vedere ca aceste proceduri sunt totuși
considerate proceduri urgente, termenele acordate trebuind sa fie unele scurte, iar probele limitate la aspectele
contestate. Nu consideram ca legislația poate sa aduca masuri prin care sa se controleze sau sa limiteze procedura
din instanța în materie de apreciere a judecatorului cu privire la probatoriul ce urmeaza a fi administrat”, precizeaza
specialistul Wolf Theiss București.
De altfel, posibilitatea de contestare în instanța a deciziilor luate de autoritațile contractante în legatura cu
procedurile de achiziție publica nu poate sa reprezinte în sine o problema deoarece aceasta înseamna exercitarea
unor drepturi stabilite prin lege. „Totodata, nu se poate considera nici ca orice contestație formulata de un operator
economic reprezinta de plano o exercitare abuziva a unor astfel de drepturi. Am fost confruntați cu numeroase
situații în care deciziile autoritaților contractante erau total nejustificate și se impunea contestarea acestora.
Masurile al caror scop este descurajarea în general a contestațiilor (cum sunt cele care impun plata unor sume
extrem de importante pentru inițierea unei contestații) pot sa aiba și efectul nedorit al menținerii valabilitații unor
proceduri care nu au fost desfașurate cu respectarea legii. Astfel ca apare ca fiind mult mai important a se lua
masuri pentru creșterea transparenței și a rigurozitații în desfașurarea procedurilor de atribuire”, puncteaza
Andreea Zvâc.

„PNRR cuprinde reforme așteptate de întreg mediul de business, inclusiv de business-ul avocațial. Credem ca
implementarea acestor reforme dar și investiția celor 29,2 miliarde euro (14,2 miliarde granturi și 14,9 miliarde
credite) alocate României vor influența cu siguranța activitatea de consultanța și reprezentare juridica”

Andreea Zvâc, Counsel Wolf Theiss București

Consultanța juridica complexa
Echipa Wolf Theiss București, axata pe practica de achiziții publice, include trei avocați specializați în aceasta
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arie. Coordonarea proiectelor de achiziții publice este asigurata de Ligia Cecilia Popescu, Partener, și Andreea
Zvâc, Counsel. În plus, în gestionarea proiectelor internaționale, sunt implicați și colegii din Wolf Theiss Viena, cu
o experiența importanta în gestionarea unor astfel de proiecte.
Clienții privați pe care avocații îi asista în prezent desfașoara activitate în domeniul managementului deșeurilor,
furnizarii de diverse produse specializate necesare autoritaților contractante sau al lucrarilor de infrastructura. De
asemenea, Wolf Theiss București acorda consultanța juridica unor autoritați publice, în legatura cu desfașurarea
unor proiecte complexe ale acestora.
„Continuam sa asistam clienții cu privire la implicarea acestora în procedurile de achiziție publica, cu privire la
toate stadiile acestor proceduri, începând cu analiza condițiilor de participare, pregatirea documentației din oferta
dar și eventuale contestații formulate în fața CNSC. Totodata suntem implicați într-o colaborare în baza careia
analizam diverse proceduri de achiziție publica, din punctul de vedere al legalitații acestora, analiza noastra urmând
a sta la baza obținerii unor finanțari de catre autoritațile contractante”, precizeaza Andreea Zvâc.
Problemele cu care clienții se confrunta sunt diverse și specifice stadiului în care se afla procedura de atribuire.
Cele mai des întâlnite sunt întrebari privind diversele comunicari cu autoritatea contractanta în perioada de
clarificari, anterior depunerii ofertei, sau a clarificarilor solicitate de autoritatea contractanta.
De asemenea, clienții sunt interesați de contestarea unora din actele emise de autoritațile contractante, care îi
nemulțumesc, sau doresc sa intervina în contestații formulate de competitori, pentru a susține anumite decizii ale
autoritații contractante.
„Consideram ca, în plus fața de o cunoaștere foarte buna a legislației și a practicii în materia achizițiilor publice,
Wolf Theiss București poate pune la dispoziția clientului o abordare de ansamblu a unor proceduri de atribuire
complexe având în vedere sprijinul din partea tuturor echipelor specializate de avocați din cadrul biroului (ex. Real
Estate, Concurența), dar și contextul internațional în care ne desfașuram activitatea. Putem astfel sa abordam toate
elementele esențiale pentru fiecare procedura, având o perspectiva completa asupra acesteia și urmând a ne raporta
și la prevederi incidente din dreptul european sau dreptul concurenței, foarte importante pentru acest domeniu”,
susține Andreea Zvâc.
Printre dosarele pe care avocații le au acum pe masa de lucru se remarca un mandat în care echipa acorda
consultanța unei autoritați publice în legatura cu implementarea unui proiect de mobilitate urbana care implica
asistența în legatura cu mai multe arii de practica, cum ar fi achizițiile publice, real estate, corporate și drept
administrativ. Asistența cu privire la achizițiile publice implica susținerea autoritații publice în legatura cu inițierea
procedurilor de atribuire necesare pentru implementarea proiectului, dar și reprezentarea în viitoarele contestații,
daca se va impune acest lucru. De asemenea, avocații susțin autoritatea publica cu privire la toate aspectele legale
legate de obținerea finanțarii pentru proiect.

Intra pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea,

preocuparile și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante

firme de pe

piața locala
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