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Cancelaria Primului-Ministru, care coordonează și monitorizează procesul de implementare a
angajamentelor Guvernului României pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, a organizat
a treia întâlnire a Clubului OGP în data de 25 aprilie 2014, la sediul Bibliotecii Naționale.
La eveniment, au participat 25 de reprezentanți ai societății civile și ai administrației, care au discutat
despre propunerea de angajament Open Contracting, prevăzută în draftul noului Plan național de
acțiune (iulie 2014 – iunie 2016).
Invitatul special la această dezbatare a fost domnul Bogdan-Paul Dobrin, președintele Autorității
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
Open Contracting a fost propus drept angajament ambițios al Guvernului României în cadrul Summitului OGP de la Londra din octombrie 2013 și urmărește îmbunătățirea procesului de transparentizare
a procedurilor de achiziții publice și implicarea cetățenilor în procesul de achiziție, începând din faza
de pregătire a contractelor publice, până la finalizarea acestora.
În urma sesiunii de consultare publică din perioada martie-aprilie 2014, Asociația Funky Citizens a
propus un calendar de acțiuni concrete pentru implementarea acestui angajament:
Iniţierea de consultări iniţiale şi explorarea posibilităţii de a beneficia de asistenţă Iulie 2014
tehnică din partea Băncii Mondiale (coordonatorul eforturilor de promovare a
open contracting la nivel global)
Consultarea tuturor stakeholderilor din sistemul de achiziții din România în Septembrie
dezvoltarea normelor şi practicilor de open contracting
2014
Analiza cadrului instituţional şi legislativ şi evaluarea posibilelor necesităţi de
amendare a legislaţiei pentru a permite implementarea open contracting, mai ales
în contextul necesităţii de armonizare a legislaţiei la noile Directive europene
privind achiziţiile publice
Coordonarea cu iniţiative complementare din domeniu, mai ales cu:
a. Celelalte eforturi realizate în cadrul Open Government România;
b. Proiectul Agenţiei Naţionale de Integritate privind sistemul informatic
de atenţionare în timp real al riscurilor de integritate în achiziţiile
publice;
c. Proiectul Ministerului Finanţelor Publice de prioritizare a investiţiilor
publice şi cadrul creat pentru transparentizarea acestora prin Unitatea
din cadrul instituţiei;

Iulie –
Octombrie
2014
Iulie –
Decembrie
2014

d. Proiectul de prioritizare a investiţiilor publice de la nivel local, aflat în
pregătire la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
e. Elaborarea noilor Programe Operaţionale ale României privind
fondurile europene nerambursabile în cadrul Ministerului Fondurilor
Europene;
f. Eventualele modificări aduse SEAP pentru îmbunătăţirea funcţionării
acestuia.
Realizarea unui calendar de implementare şi evaluarea resurselor necesare pentru Decembrie
realizarea open contracting în România
2014
Realizarea unor proiect pilot de open contracting pentru a analiza modalităţile de 2015
adaptare ale principiilor globale la contextul românesc
Aplicarea principiilor open contracting pentru toate contractele noi şi publicarea Începând
datelor existente pentru toate contractele precedente
2015

cu

Domnul Bogdan-Paul Dobrin, președintele Autorității Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, a prezentat schimbările prevăzute pentru noul sistem informatic
de gestiune a achiziţiilor publice și a confirmat tendința ”deschiderii ” procesului de achiziție încă din
faza de ofertare.
În plus, dl. B.Dobrin a anunțat faptul că proiectul noului program legislativ în domeniu va fi supus
consultării publice începând din luna decembrie 2014.
Temele atinse de către cei prezenți în sală au fost:
- caracterul public al contractelor, recepțiilor făcute pe parcursul derulării contractelor,
documentelor Comisiei de evaluare (procesul-verbal de inițiere, raportul final al procedurii), inclusiv
numele membrilor acesteia;
- importanța publicării rezultatelor contractului în format deschis;
- importanța creării în noul sistem informatic a unui mecanism de control pe câmpurile completate;
- tendința la nivel internațional de a evalua în funcție de costul cel mai scăzut, nu de prețul cel mai
mic;
- întărirea capacității administrative în domeniul achizițiilor publice a funcționarilor publici;
- instituirea unei reguli clare de publicare a planurilor de achiziții și a caietelor de sarcini;
- importanța completării corecte a ”documentului constatator” și nevoia unei metodologii clare de
calcul pentru prejudicii.
La finalul dezbaterii, s-a anunțat faptul că punctul de vedere oficial al ANRMAP cu privire la
propunerea de angajament Open contracting va fi cuprins în draftul final al Planului național de
acțiune 2012-2014, trimis Comitetului OGP în data de 6 mai 2014.

