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GUVERNUL             ROMÂNIEI 
 

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA 

ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 

B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873  
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90 / +4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro 

                                                                                                           

 

 

 

RAPORT DE CONTROL 

încheiat ca urmare a derulării procedurii de supraveghere la   

 JUDEȚUL  BUZĂU 

 

Cap. 1 

1.1. Date privind controlul efectuat 

În baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 şi a Ordinului Preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 

107/2009, o echipă de control formată din agenții constatatori a efectuat o procedură de 

supraveghere la JUDEȚUL BUZĂU/CONSILIUL JUDEȚEAN, începând cu data de 

22.06.2011. 

Obiectul procedurii de supraveghere l-a constituit verificarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, din cadrul proiectului ”Modernizarea infrastructurii de acces 

la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău”.   

Documentele verificate de echipa de control: dosarele achizițiilor publice având ca obiect: 

1. operațiuni de audit financiar aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces 

la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău"; 

2. panouri de asigurare a vizibilității proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces la 

zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău"; 
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3. servicii de supervizare a lucrărilor/inspecție de șantier pentru realizarea obiectivului 

«Reabilitare drumuri județene în cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces la 

zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău"»; 

4. campanie de conștientizare publică aferentă proiectului "Modernizarea infrastructurii de 

acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău"»; 

5. reabilitare drumuri judeţene în cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces 

la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”; 

6. reabilitare drumuri judeţene în cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces 

la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău” (lucrări suplimentare); 

7. reabilitare drumuri judeţene în cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces 

la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău” (lucrări suplimentare); 

8. pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele, comuna Pietroasele, 

județul Buzău. 

 

 Numărul comunicării privind începerea procedurii de supraveghere: 10255/1/20.06.2011. 

 Locul desfăşurării procedurii de supraveghere: sediul autorității contractante (Bd. N. 

Bălcescu, nr. 48, Buzău, județul Buzău) și sediul A.N.R.M.A.P. (B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, 

sector 1, București). 

 

1.2. Informaţii despre autoritatea contractantă: 

Denumire: Consiliul Județean Buzău. 

Sediul: Bd. N. Bălcescu, nr. 48, Buzău, județul Buzău. 

Codul  de înregistrare fiscală: 3662495. 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal: Victor Mocanu – Președinte. 

 

 
Cap. 2 REZULTATUL SUPRAVEGHERII 

Programul anual al achizițiilor publice 
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Autoritatea contractantă a întocmit programele achizițiilor publice pentru anii 2009 și 

2010, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) și alin. (7) din H.G. nr. 925/2006. Acestea  au 

fost aprobat prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 41/23.03.2009 și 45/25.03.2010.    

 
  Sursa de finanțare a contractelor încheiate în cadrul proiectului: fonduri din 

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenție 2.1 (86,5% din 

valoarea proiectului), fonduri de la bugetul național (11,5% din valoarea proiectului) și fonduri 

de la bugetul județului Buzău (2% din valoarea proiectului). 

 
Constatări ale echipei de control  

I. Referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii nr. 69/30.09.2009 având ca 

obiect servicii de audit aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele 

turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău", (cu o durată de 24 luni și o valoare de 

304.640 lei, din care 48.640 lei T.V.A.), care a fost încheiat cu operatorul economic S.C. 

ELITE CONSULTING S.A. București, în calitate de lider al asocierii formate din S.C. 

ELITE CONSULTING S.A. București și S.C. STAFF EXPERT S.R.L. București 

Obiectul contractului de achiziție publică : achiziția de servicii de audit financiar în 

cadrul proiectului  "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial 

demonstrat ale  județului Buzău" 

Codul  CPV asociat serviciilor care fac obiectul contractului : 79212100-4 – Servicii 

de auditare financiară 

 Valoarea  estimată a contractului de achiziție publică : 700.000 lei, fără T.V.A 

(echivalentul a 166.145 euro) 

 Anunțul  de participare nr. 79611/10.06.2009 (în S.E.A.P.) și nr. 2009/S 110-

159251/11.06.2009 (în J.O.U.E.) 

 Criteriul  de atribuire: prețul cel mai scăzut 

 Procedura  de achiziţie publică aplicată: licitație deschisă 

Anunțul de atribuire: nr. 69397/02.10.2009 (în S.E.A.P.) și nr. 2009/S 191-

274523/03.10.2009 (în J.O.U.E.) 

Rezultatele controlului procedurii de atribuire 
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Deși autoritatea contractantă a determinat o valoare estimată a contractului de 700.000 lei 

(conform Notei justificative nr. 5238/10.06.2009), ofertele depuse în cadrul procedurii de 

atribuire au avut următoarele valori: 

- 294.000 lei (oferta depusă de S.C. AREXIM AUDIT S.R.L București); 

- 296.646 lei (oferta depusă de S.C. DELOITTE AUDITS S.R.L București); 

- 137.713 lei (oferta depusă de S.C. SIOMAX S.R.L Tg. Jiu); 

- 256.000 lei (oferta depusă de S.C. ELITE CONSULTING S.R.L București și S.C. STAFF 

EXPERT S.R.L București). 

Având în vedere prevederile art. 361 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 modificată și 

completată prin  H.G. nr. 834/2009 care definesc prețul neobișnuit de scăzut ("preţul aparent 

neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, apare 

atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a 

contractului respectiv"), autoritatea contractantă avea obligația de a solicita ofertanților detalii și 

precizări suplimentare, pe care le considera semnificative cu privire la fundamentarea economică 

a modului de formare a prețurilor. Deși propunerile financiare ale operatorilor economici care au 

depus oferte includeau prețuri mai mici de 85% din valoarea estimată a contractului (respectiv 

42,38%, 42%, 36,57%, 19,67% din aceasta), comisia de evaluare nu a procedat la solicitarea de 

clarificări în acest sens, încălcând astfel prevederile art. 202 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 și  

ale art. 361 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, fapt care a condus la încălcarea art. 2 alin. (1) lit. c) 

din O.U.G. nr. 34/2006, în sensul afectării transparenței și integrității procesului de achiziție 

publică. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 293 lit. v) din O.U.G. nr. 

34/2006 și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000  lei și 35.000 lei, potrivit art. 294 

alin. (1) din același act normativ (în vigoare la data constatării faptei). Autoritatea contractantă 

a fost sancționată, pentru fapta descrisă anterior, cu amendă în cuantum de 10.000 lei, fiind 

întocmit, în acest sens, Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria AR 

nr. 01646. 

Având în vedere faptul că autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție 

publică cu un operator economic/asociere a cărei ofertă a avut un preț care reprezenta 36,57% 

din valoarea estimată, echipa de control apreciază faptul că se impune efectuarea unui audit cu 

privire la modul de derulare a contractului,  prin care să se stabilească dacă au existat carențe în 
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execuție și dacă acestea au fost determinate sau nu de subevaluarea propunerii financiare în 

raport cu valoarea estimată.  

Alte constatări 

  Unitatea pentru Verificarea și Coordonarea Achizițiilor Publice (din cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice) a fost informată cu privire la inițierea procedurii de atribuire a contractului 

de prestare a serviciilor de audit, prin adresa nr. 5241/10.06.2009.  

  Prin Nota intermediară nr. 162317/198/03.07.2009, Compartimentul de Verificare a 

Achizițiilor Publice (C.V.A.P. ) din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice, a sesizat 

autorității contractante 2 abateri de la aplicarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor 

publice, în cadrul procedurii de atribuire a contractului, abateri care ulterior au fost remediate 

(așa cum reiese din adresa nr. 207/10.07.2009). Cele 2 abateri se refereau la: 

- "neconcordanța între datele din fișa de date a achiziției, unde la punctul IV.7 a fost menționată 

ca cerință obligatorie prezentarea certificatului de implementare a sistemului de management al 

calității potrivit standardului ISO 9001 și anunțul de participare nr. 79311/10.06.2009, publicat 

în S.E.A.P., în care nu a mai fost menționată această cerință"; 

- "încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006", referitoare la obligația 

autorității contractante de a preciza în anunțul de participare și în documentația de atribuire 

informațiile și documentele pe care operatorii economici urmau să le prezinte pentru 

demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare. 

  În data de 14.08.2009, prin Nota justificativă nr. 7820 a fost aprobată propunerea de 

prelungire a perioadei de evaluare a ofertelor cu încă 20 de zile calendaristice, în temeiul art. 200 

alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. 

  Potrivit Raportului de activitate C.V.A.P. nr. 162317/05.10.2009, care concluzionează 

constatările C.V.A.P. în legătură cu modul de aplicare al procedurii de atribuire, nu s-a emis aviz 

consultativ, nu s-au constatat abateri și nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale, în cadrul 

procedurii de atribuire a contractului pentru prestarea serviciilor de audit.  

Oferta operatorului economic S.C. SIOMAX S.R.L. TG. JIU (care a avut prețul cel mai 

mic, respectiv 137.713 lei) a fost respinsă ca neconformă (în baza prevederilor art. 36 alin. (2) 

din H.G. nr. 925/2006), pentru că nu respecta prevederile caietului de sarcini referitoare la 

numărul de rapoarte de audit care trebuiau întocmite (respectiv 7 rapoarte de audit, dintre care 

unul final). Potrivit Raportului de evaluare și propunere de atribuire a contractului de achiziție 
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publică nr. 8598/04.09.2009, prin oferta tehnică S.C. SIOMAX S.R.L. TG. JIU se angaja să 

realizeze 9 rapoarte de audit, iar potrivit graficului de realizare a activităților asumat prin ofertă, 

numai 2 rapoarte de audit.  

Operatorul economic a depus contestație la C.N.S.C. (înregistrată la autoritatea 

contractantă cu nr. 8807/11.09.2009), împotriva comunicării rezultatului procedurii și a deciziei 

comisiei de evaluare a ofertelor, respectiv a modului în care au fost evaluate ofertele în raport cu 

cerințele caietului de sarcini. 

În susținerea contestației S.C. SIOMAX S.R.L. TG. JIU a invocat, pe de o parte faptul că 

oferta sa era singura care se încadra în numărul maxim de zile restricționat prin caietul de sarcini 

pentru întocmirea rapoartelor de audit (respectiv 10 zile), iar pe de altă parte faptul că numărul 

rapoartelor de audit prevăzut în oferta tehnică era de 7 rapoarte privind cererile de rambursare, 

un raport intermediar la sfârșitul primului an și un raport final.  

Prin Decizia C.N.S.C. nr. 5019/C9/5930 din 25.09.2009, Consiliul a respins contestația ca 

nefondată, motivând aceasta astfel: 

- prestarea serviciilor de audit presupune "prestarea în totalitate a obiectului contractului și nu 

elaborarea unui raport intermediar"; 

- "chiar dacă în contestație S.C. SIOMAX S.R.L. TG. JIU susține că rapoartele de la pozițiile 2 

și 3 din planul de lucru/zile, sunt părți ale altor două rapoarte intermediare dintre cele 7 de la 

poziția 1, din oferta sa nu rezultă acest lucru, motiv pentru care autoritatea contractantă a 

respins în mod corect oferta acesteia", 

dispunând continuarea procedurii de atribuire.   

 

 II. Referitor la atribuirea contractului de furnizare nr. 31/11.06.2009 având ca obiect 

achiziționarea de ”panouri pentru asigurarea vizibilității proiectului” (cu o durată de 30 zile 

și o valoare de 1.345 lei, fără T.V.A.), care a fost încheiat cu operatorul economic S.C. 

BRIDGE PREST S.R.L. Buzău 

Obiectul contractului de achiziție publică : furnizarea de panouri (2 panouri cu 

informații față-verso) de asigurare a vizibilității proiectului "Modernizarea infrastructurii de 

acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău" 

Codul  CPV asociat produselor care fac obiectul contractului : 35261000-1 – Panouri 

de informare 



7 
 

Valoarea  estimată a contractului  de achiziție publică : 1.650 lei,  fără T.V.A 

Anunțul  de participare fără anunț/invitație de participare (achiziție directă) 

Criteriul  de atribuire: prețul cel mai scăzut 

Procedura  de achiziţie publică aplicată: achiziție directă 

Anunțul  de atribuire: nu este cazul  

 

Rezultatele controlului modului de atribuire a contractului 

Prin intermediul acestui contract au fost achiziționate produse (panouri) pentru asigurarea 

vizibilităţii proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial 

demonstrat ale judeţului Buzău”. Autoritatea contractantă a estimat valoarea contractului, 

potrivit Notei justificative nr. 4939/29.05.2009, la suma de 1.650 lei, fără T.V.A. Această valoare 

îi dădea dreptul de a achiziţiona produsele direct, conform prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 

34/2006. Cu toate acestea, în vederea atribuirii contractului, autoritatea contractantă a aplicat o 

procedură internă proprie, întocmind în acest sens note justificative, fişa de date a achiziției, 

caietul de sarcini, raportul de evaluare a ofertelor şi comunicările privind rezultatul procedurii de 

atribuire. 

Autoritatea contractantă a respectat  prevederile art. 204 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, 

referitoare la obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care 

dovedesc efectuarea achiziţiei publice. 

 

III. Referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii nr. 45/14.08.2009 având ca 

obiect servicii de supervizare a lucrărilor/inspecție de șantier pentru realizarea obiectivului 

«Reabilitare drumuri județene în cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces 

la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău"» (cu o durată egală cu durata 

contractului de execuție lucrări și o valoare de 110.000 lei, fără T.V.A.), care a fost încheiat 

cu S.C. LERMY S.R.L. Măneciu  

Obiectul contractului de achiziție publică: achiziția serviciilor de supervizare a 

lucrărilor/inspecție de șantier pentru  realizarea obiectivului «Reabilitare drumuri județene în 

cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial 

demonstrat ale județului Buzău"» 
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Codul  CPV asociat serviciilor care fac obiectul contractului :  71521000-6 – Servicii 

de supraveghere a șantierului 

Valoarea  estimată a contractului  de achiziție publică : 126.050,42 lei, fără T.V.A. 

(echivalentul a 30.038,46 euro) 

Invitație de participare: nr. 214398/13.06.2009 

Criteriul  de atribuire: prețul cel mai scăzut 

Procedura  de achiziţie publică aplicată: cerere de oferte 

Anunțul  de atribuire:  nr. 86603/28.08.2009 

 

Rezultatele controlului procedurii de atribuire   

 Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control de către autoritatea 

contractantă, nu au rezultat încălcări ale  prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, cu 

privire  la modul de desfășurare a  procedurii de atribuire. 

 Alte constatări 

  În urma modificării cotei procentuale a taxei pe valoarea adăugată, conform prevederilor 

O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 

alte măsuri financiar-fiscale, autoritatea contractantă a încheiat Actul Adiţional nr. 1/17.09.2010 

la Contractul de prestare servicii nr. 45/14.08.2009, prin care s-a modificat valoarea cotei T.V.A. 

de la 19% la 24%. Potrivit actului adițional valoarea contractului s-a modificat la suma de 

132.733,33 lei , din care T.V.A. în valoare de 22.733,33 lei.  

 

IV. Referitor la procedura de atribuire a contractului de prestare de servicii nr. 

23/13.05.2010 având ca obiect servicii de conștientizare publică aferentă proiectului 

“Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului 

Buzău” (cu o durată de 5 luni, respectiv în lunile 15, 18, 21, 24, 27 de implementare a 

proiectului și o valoarea de 127.373 lei, fără T.V.A.), care a fost încheiat cu S.C. FLAROM 

ADVERTISING S.R.L. Iași 

Obiectul contractului de achiziție publică : realizarea campaniei de conștientizare 

publică, prin : 

- tipărirea și difuzarea următoarelor categorii de materiale informative: broșuri, pliante, postere 

(afișe); 



9 
 

- realizarea și montarea panourilor de orientare turistică și rutieră; 

- realizarea și montarea panourilor de vizibilitate și a plăcilor permanente; 

- organizarea și susținerea campaniei de informare și publicitate a proiectului. 

Codul  CPV asociat serviciilor care fac obiectul contractului :  79341400-0 – 

Servicii de campanii de publicitate 

Valoarea  estimată a contractului  de achiziție publică : 127.850 lei, fără T.V.A. 

(echivalentul a 30.950,42 euro) 

Invitație de participare: nr. 246898/10.04.2010 

 Criteriul  de atribuire: prețul cel mai scăzut 

 Procedura  de achiziţie publică aplicată: cerere de oferte 

 Anunțul  de atribuire:  nr. 137016/30.06.2011 

Rezultatele controlului procedurii de atribuire  

Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control de autoritatea 

contractantă, a reieșit faptul că anunțul de atribuire a contractului a fost transmis cu întârziere, 

spre publicare în S.E.A.P., fiind încălcate prevederile  art. 56 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

34/2006, faptă care constituie contravenţie, conform prevederilor art. 293 lit. e) din acelaşi act 

normativ.  

Pentru contravenția descrisă anterior, echipa de control a sancționat autoritatea 

contractantă cu avertisment scris, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) din 

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, fiind întocmit în acest sens Procesul 

verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria AR nr. 01642.  

La stabilirea sancțiunii s-a ținut cont de faptul că, deși cu întârziere, autoritatea 

contractantă și-a îndeplinit obligația referitoare la asigurarea publicității procedurilor de achiziție 

publică.   

Alte constatări 

În urma modificării cotei procentuale a taxei pe valoarea adăugată, conform 

prevederilor O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, autoritatea contractantă a încheiat Actul Adiţional nr. 

1/29.06.2010 la Contractul de prestare servicii nr. 23/13.05.2010, prin care s-a modificat 

valoarea cotei T.V.A. de la 19% la 24%. Potrivit actului adițional, valoarea contractului a devenit  

155.894,52 lei, din care T.V.A. în valoare de 28.521,52 lei.  
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V. Referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrări nr. 67/14.09.2009 care a 

avut ca obiect executarea, finalizarea și întreținerea lucrărilor de reabilitare drumuri 

județene în cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu 

potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”, (cu o durată de 12 luni, de la emiterea ordinului 

de începere a lucrărilor și o valoare de 37.540.239,38 lei, fără T.V.A.) și care a fost încheiat 

cu operatorul economic S.C. SOROCAM S.R.L București, ca lider al asocierii S.C. 

SOROCAM S.R.L. București și S.C.  CF GRUP COLAS S.A. Iași. 

 Obiectul contractului de achiziție publică: executarea, finalizarea și întreținerea 

lucrărilor de reabilitare drumuri județene (locația proiectului DJ 203C, DJ 203G, DJ 205 și DJ 

100H) 

 Codul  CPV asociat lucrărilor care fac obiectul contractului :  45233140-2  - Lucrări 

de drumuri  

 Valoarea  estimată a contractului  de achiziție publică : 72.741.901,8 lei, fără T.V.A 

 Anunț de participare: anunț de participare nr. 78011/23.05.2009 (în S.E.A.P.) și nr. 

2009/S 99- 143344/26.05.2009 (în J.O.U.E.) 

 Criteriul  de atribuire: prețul cel mai scăzut 

Procedura  de achiziţie publică aplicată: licitație deschisă 

 Anunțul de atribuire: nr. 68868/25.09.2009 (în S.E.A.P.) și nr. 2009/S 186- 

267061/26.09.2009 (în J.O.U.E.) 

 

Rezultatele controlului procedurii de atribuire  

Deși valoarea estimată a contractului de achiziție publică a fost stabilită la suma de 

72.741.901,8 lei (potrivit Notei justificative nr. 4684/19.05.2009), la procedura de atribuire au 

fost depuse 4 oferte admisibile, care au avut următoarele prețuri: 

- 37.540.239,39 lei (oferta depusă de S.C. SOROCAM S.R.L. București și S.C. CF 

GRUP COLAS S.A. Iași) ; 

- 58.252.595,82 lei (oferta depusă de S.C. PA&CO INTERNAȚIONAL S.R.L. Bacău); 

- 52.392.218,28 lei (oferta depusă de S.C.  TEHNOLOGICA RADION S.R.L București); 

- 41.900.371 lei (oferta depusă de S.C. STRABAG S.R.L. București, S.C. PETRO 

CONSIND S.R.L. Pătârlagele și S.C. CONFERIC  S.R.L. Buzău).   
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Autoritatea contractantă avea obligația de a solicita ofertanților detalii și precizări pe care 

le considera semnificative cu privire la fundamentarea economică a modului de formare a 

prețurilor, în condițiile în care acestea au fost cu mult mai mici decât valoarea estimată a 

contractului (respectiv  80,08%, 72,02%, 57,60%, 51,60%, din valoarea estimată). Cu toate 

acestea, comisia de evaluare nu a procedat la solicitarea de clarificări în acest sens, încălcând 

astfel prevederile art. 202 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 și  ale art. 361 alin. (2) din H.G. nr. 

925/2006, fapt care a condus la încălcarea art. 2 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, în sensul 

afectării integrității procesului de achiziție publică. Fapta constituie contravenție conform 

prevederilor art. 293 lit. v) din O.U.G. nr. 34/2006 și se sancționează cu amendă cuprinsă între 

10.000 lei și 35.000 lei, potrivit art. 294 alin. (1) din același act normativ (în vigoare la data 

constatării faptei). Autoritatea contractantă a fost sancționată, pentru fapta descrisă 

anterior, cu amendă în cuantum de 10.000 lei, fiind întocmit, în acest sens, Procesul-verbal de 

constatare și sancționare a contravențiilor seria AR nr. 01646. 

Având în vedere faptul că autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție publică 

cu un operator economic/asociere a cărei ofertă a avut un preț care reprezenta 51,60% din 

valoarea estimată, echipa de control apreciază faptul că se impune efectuarea unui audit cu 

privire la modul de derulare a contractului,  prin care să se stabilească dacă au existat carențe în 

execuție și dacă acestea au fost  determinate  sau nu de subevaluarea propunerii financiare în 

raport cu valoarea estimată.  

 

Alte constatări 

Prin adresa nr. 4774/26.05.2009, autoritatea contractantă a informat Unitatea pentru 

Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (din cadrul Ministerului Finanțelor Publice) cu 

privire la inițierea procedurii de atribuire a Contractului de lucrări nr. 67/14.09.2009. 

Potrivit Raportului procedurii nr. 7758/13.08.2009, autoritatea contractantă a declarat 

câştigătoare oferta  depusă de asocierea formată din S.C. SOROCAM S.R.L. București şi S.C. 

CF GRUP COLAS S.A. Iași. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a fost făcută către 

toţi ofertanţii prin adresa nr. 7759/13.08.2009. Asocierea formată din S.C. STRABAG S.R.L. 

București, S.C. PETRO CONSIND S.R.L. Pătârlagele şi S.C. CONFERIC S.R.L. Buzău a cărei 

ofertă a fost clasată, ca şi valoare financiară, pe locul al 2-lea, a contestat rezultatul procedurii de 

atribuire, respectiv modul de evaluare a ofertelor, în raport cu cerințele caietului de sarcini. 
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Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a emis, după analiza contestației,  

Decizia nr. 4422/C3/5326/04.09.2009, prin care a respins contestaţia ca nefondată şi a dispus 

continuarea procedurii de atribuire. 

La contractul de lucrări nr. 67/14.09.2009, au fost încheiate 2 acte adiționale (Actul 

Adițional nr. 1/02.12.2009 și Actul Adițional nr. 2/09.09.2010). Potrivit Actului adițional nr. 

1/02.12.2009 valoarea contractului de achiziție publică a fost diminuată de la 44.672.884,86 lei 

(din care 7.132.645,48 lei T.V.A), la 44.462.725,42 lei (din care 7.099.090,61 lei T.V.A.), ca 

urmare a faptului că la solicitarea executantului și cu acordul proiectantului și al beneficiarului a 

avut loc înlocuirea materialelor utilizate la execuția stratului de piatră spartă a agregatelor 

utilizate la fabricarea mixturilor. Potrivit Memoriului tehnic justificativ avizat de proiectant și 

expertul tehnic, "rapoartele de încercări au dovedit că din punct de vedere calitativ toate 

cerințele inițiale ale proiectului rămân îndeplinite", rezultând o serie de avantaje din punct de 

vedere al diminuării prețurilor în aceleași condiții de calitate.   

Potrivit Actului adițional nr. 2/09.09.2010: 

- a fost modificată valoarea contractului, ca urmare a modificării cotei T.V.A. de la 19% la 24%; 

- a fost modificată durata de execuție a contractului la 473 zile, respectiv până la data de 

31.12.2010, ca urmare a unor evenimente imprevizibile (descoperirea sitului arheologic, 

existența utilităților în zona de modernizare a drumurilor aflate în proiect, alunecări de teren pe 

DJ 203G Monteoru și Ciolanu, temperaturi deosebit de scăzute în iarna 2009-2010), care au 

provocat întreruperi repetate în activitate. 

 

VI. Referitor la procedura de atribuire contractului de lucrări nr. 89/30.12.2009 care a 

avut ca obiect executarea de lucrări suplimentare la Contractul de execuţie lucrări nr. 

67/14.09.2009 referitor la reabilitarea rumurilor judeţene din județul Buzău, (cu o durată 

de 150 zile calendaristice și o valoare de 3.165.194,93 lei,  fără T.V.A), care a fost încheiat 

cu operatorul economic S.C. SOROCAM S.R.L. București, ca lider al asocierii S.C. 

SOROCAM S.R.L. București și S.C. CF GRUP COLAS S.A. Iași 

Obiectul contractului de achiziție publică: lucrări suplimentare care vizează frezarea 

suprafețelor unor drumuri care fac obiectul Contractului  de lucrări nr. 67/14.09.2009 și 

acoperirea cu geogril. 
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Codul  CPV asociat serviciilor care fac obiectul contractului : 45233251-3 – Lucrări 

de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere  

Valoarea  estimată a contractului  de achiziție publică : 3.200.000 lei, fără T.V.A 

Anunț de participare: nu este cazul 

 Criteriul  de atribuire: prețul cel mai scăzut 

 Procedura  de achiziţie publică aplicată: negocierea fără publicarea prealabilă a unui 

anunț de participare (conform art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006) 

 Anunțul  de atribuire: nr. 78414/16.02.2010 

 

Rezultatele controlului procedurii de atribuire  

Potrivit Referatului nr. 11411/19.XI.2009, necesitatea achiziției lucrărilor suplimentare a 

apărut ca urmare a faptului că "în intervalul de timp de la întocmirea proiectului (2006-2007), 

până la începerea execuției lucrărilor (noiembrie 2009), suprafața drumului existent a suferit o 

serie de degradări la stratul de uzură ce ar putea fi remediate doar prin frezarea acestei 

suprafețe și refacerea sistemului rutier în conformitate cu prevederile din proiect și armarea cu 

geogril fără a afecta portanța inițială". 

Autoritatea contractantă nu a făcut o actualizare a devizului general întocmit la faza de 

proiectare, așa cum prevede art. 5 din Metodologia din 09/01/2008 (în vigoare din 21/02/2008) 

privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, prin 

care ar fi putut obține informații noi cu privire la starea reală a drumurilor care reprezentau 

locația proiectului. Prin urmare, degradarea în timp a drumurilor respective nu poate constitui o 

circumstanță imprevizibilă, care să dea autorității contractante dreptul de a aplica procedura de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în condițiile prevăzute la art. 122 

lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006.  

Aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare fără îndeplinirea tuturor cerințelor stabilite la art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 

34/2006, a condus la încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, faptă 

care constituie contravenție potrivit art. 293 lit. c) din același act normativ.  

Sancțiunea prevăzută de art. 294 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru încălcarea 

prevederilor art. 20 alin. (2) este cuprinsă între 35.000 lei și 70.000 lei.  
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Echipa de control a sancționat autoritatea contractantă cu amendă în cuantum de 

35.000 lei, fiind întocmit Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria AR 

nr.  01645. 

Alte constatări 

Prin Actul adițional nr. 1/27.05.2010, autoritatea contractantă a modificat durata 

Contractului de execuţie lucrări nr. 89/30.12.2009, la 350 zile calendaristice, datorită "necesității 

executării lucrărilor ce fac obiectul contractului 89/30.12.2009 pe măsura realizării acelora 

care fac obiectul contractului nr. 67/14.09.2009, aceasta fiind strâns legate și în deplină sinergie 

unele cu celelalte". 

În urma modificării cotei procentuale a taxei pe valoarea adăugată, conform prevederilor 

O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 

alte măsuri financiar-fiscale, autoritatea contractantă a încheiat Actul Adiţional nr. 2/17.09.2010 

la Contractul de execuţie lucrări nr. 89/30.12.2009, prin care s-a modificat valoarea cotei T.V.A. 

de la 19% la 24%. Potrivit acestuia valoarea contractului nr. 89/30.12.2009  a devenit 

3.813.151,35 lei, din care T.V.A. 647.956,42 lei.  

 

VII. Referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrări nr. 41/05.08.2010, care a 

avut ca obiect execuția de lucrări suplimentare la Contractul  de lucrări nr. 67/14.09.2009  

(cu o durată de 45 zile și o valoare de 435.001,09 lei, fără T.V.A), care a fost încheiat cu 

operatorul economic S.C. SOROCAM S.R.L. București, în calitate de lider al asocierii S.C. 

SOROCAM S.R.L. București și S.C. CF GRUP COLAS S.A. Iași 

Obiectul contractului de achiziție publică : lucrări suplimentare lucrărilor care făceau 

obiectului Contractului nr. 67/14.09.2009 prin care erau reabilitate drumuri județene în cadrul 

proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale 

judeţului Buzău”. Locația lucrărilor DJ 203C, DJ 203G, DJ 205 și DJ 100H, județul Buzău.   

Codul  CPV asociat serviciilor care fac obiectul contractului :  45233142-6  - Lucrări 

de reparare a drumurilor 

Valoarea  estimată a contractului  de achiziție publică : 440.000 lei, fără T.V.A; 

Anunț de participare: nu este cazul 

 Criteriul  de atribuire: prețul cel mai scăzut 
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 Procedura  de achiziţie publică aplicată: negocierea fără publicarea prealabilă a unui 

anunț de participare (conform art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006) 

 Anunțul  de atribuire: nr. 94688/04.11.2010 

  

Rezultatele controlului procedurii de atribuire  

  Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control de către autoritatea 

contractantă, a rezultat faptul că aceasta a transmis cu întârziere, spre publicare, anunțul de 

atribuire a contractului, încălcând astfel prevederile art. 56 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

34/2006, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 293 lit. e) din acelaşi act 

normativ. Echipa de control a sancționat autoritatea contractantă cu avertisment scris, în 

conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, fiind întocmit în acest sens Procesul verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor seria AR nr. 01642. 

 

Potrivit Referatului nr. 2646/19.03.2010 "cu ocazia transpunerii în fapt a prevederilor 

proiectului tehnic s-au constatat o serie de carențe ale acestuia, de omisiuni de proiectare, un 

exemplu în acest sens fiind omisiunea prevederii stratului de  binder pe cei aproximativ 15,6 km  

ai DJ 100H sau a bretelei de racordare la DN 10".   

Lucrările suplimentare se refereau la aplicarea unui strat de binder pe 15,6 km ai 

drumului judeţean 100 H şi a bretelei de racordare la DN 10. De asemenea, prin expertiză 

tehnică s-a stabilit necesitatea executării unui zid de sprijin rambleu pe DJ 203G Costeşti Merei 

– Sărata Monteoru - Măgura în localitatea Sărata Monteoru.  

În acest sens au fost elaborate dispoziţii de şantier de proiectantul lucrării, care au fost 

însuşite de dirigintele de şantier şi aprobate de către autoritatea contractantă. În baza Notei 

justificative nr. 2647/19.03.2010, autoritatea contractantă a decis că în vederea efectuării 

lucrărilor suplimentare să aplice procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 

de atribuire, în baza dispoziţiilor art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006.  

Autoritatea contractantă s-a încadrat în condiţiile specifice ale art. 122 lit. (i) din O.U.G. 

nr. 34/2006 la achiziția lucrărilor suplimentare, "omisiunile" constatate cu ocazia transpunerii 

în fapt a prevederilor proiectului tehnic întocmit, neputând fi considerate previzibile. Valoarea 
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lucrărilor suplimentare achiziționate prin acest contract de achiziție publică a fost de 1,16% din 

valoarea contractului inițial.  

 

VIII. Referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii nr. 53/21.09.2010 având 

ca obiect executarea, finalizarea și întreținerea lucrărilor pentru pasaj suprateran pe DJ 

205 peste situl arheologic de la Pietroasele, cu o durată de 90 de zile calendaristice și o 

valoare de 3.520.399,68 lei, din care T.V.A. 681.367,68 lei, care a fost încheiat cu operatorul 

economic S.C. CONFERIC  S.R.L Buzău 

 Obiectul contractului de achiziție publică : achiziția de servicii de lucrări pentru 

realizarea unui pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele 

Codul  CPV asociat lucrărilor care fac obiectul contractului : 45221111-3 – Lucrări 

de construcții de poduri rutiere  

Valoarea  estimată a contractului  de achiziție publică : 2.966.070 lei,  fără T.V.A 

 Anunțul  de participare nr. 106086/14.08.2010 

Criteriul  de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-

economic 

Procedura  de achiziţie publică aplicată: licitație deschisă prin mijloace electronice 

Anunțul  de atribuire: nr. 92480/01.10.2010 

Rezultatele controlului procedurii de atribuire 

Potrivit Raportului de evaluare și propunere de atribuire a contractului de achiziție 

publică (nr. 8562/16.09.2010), operatorii economici S.C. CONPRIF S.A Buzău, S.C. 

CONFERIC S.R.L. Buzău și S.C. INTEGRAL S.A. Buzău, au prezentat toate documentele care 

dovedeau situația personală a ofertanților, capacitatea de exercitare a activității profesionale, 

capacitatea economică și financiară și capacitatea tehnică și/sau profesională, ofertele acestora 

fiind declarate acceptabile. 

Oferta operatorului economic S.C. CONPRIF S.A Buzău, a fost declarată neconformă, 

deoarece acesta nu a răspuns solicitării de clarificări transmise de comisia de evaluare prin 

intermediul SEAP, în data de 06.09.2010. 

Ofertantul declarat câștigător a fost S.C. CONFERIC S.R.L., având o ofertă în valoare de 

2.839.032 lei și un punctaj total de 100 puncte. Oferta operatorului economic S.C. INTEGRAL 

S.A. Buzău a avut o valoare de 2.839.032 și un punctaj de 94,95 puncte.  
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Autoritatea contractantă a făcut comunicarea rezultatelor procedurii de atribuire, prin 

adresele înregistrate cu nr. 8563/16.09.2010, către toți participanții la procedură, în conformitate 

cu cerințele legale în vigoare.  

 Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control de către autoritatea 

contractantă, nu au rezultat încălcări ale prevederilor legale în materia achiziţiilor publice,  cu 

privire la modul de desfășurare a  procedurii de atribuire. 

 

Cap. 3  Concluzii 

Obiectul procedurii de supraveghere l-a constituit verificarea modului de atribuire a 8 

contracte de achiziție publică, pentru care au fost aplicate 2 proceduri de licitație deschisă, o 

procedură de licitație deschisă prin mijloace electronice, 2 proceduri de cerere de oferte, 2 

negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și o achiziție directă. 

 

I. Referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii nr. 69/30.09.2009 având ca 

obiect servicii de audit aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele 

turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău", (cu o durată de 24 luni și o valoare de 

304.640 lei, din care 48.640 lei T.V.A.), care a fost încheiat cu operatorul economic S.C. 

ELITE CONSULTING S.A. București, în calitate de lider al asocierii formate din S.C. 

ELITE CONSULTING S.A. București și S.C. STAFF EXPERT S.R.L. București 

Pentru atribuirea contractului de servicii de audit financiar, autoritatea contractantă a 

organizat o procedură de licitație deschisă, în cadrul căreia au depus oferte 4 operatori 

economici. Din analiza documentelor puse la dispoziție, echipa de control a constatat 

următoarele: 

- autoritatea contractantă nu a solicitat ofertanților detalii și precizări semnificative cu 

privire la fundamentarea economică a modului de formare a prețurilor, deși propunerile 

financiare ale operatorilor economici care au depus oferte includeau prețuri mai mici de 85% din 

valoarea estimată a contractului (respectiv 42,38%, 42%, 36,57%, 19,67% din aceasta), 

încălcând astfel prevederile art. 202 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 și  ale art. 36^1 alin. (2) din 

H.G. nr. 925/2006, fapt care a condus la încălcarea art. 2 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, 

în sensul afectării integrității procesului de achiziție publică. Fapta constituie contravenție 

conform prevederilor art. 293 lit. v) din O.U.G. nr. 34/2006 și se sancționează cu amendă 
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cuprinsă între 10.000  lei și 35.000 lei, potrivit art. 294 alin. (1) din același act normativ (în 

vigoare la data constatării faptei). Echipa de control a stabilit sancționarea autorității 

contractante cu amendă de 10.000 lei, fiind întocmit, în acest sens, Procesul-verbal de 

constatare și sancționare a contravențiilor seria AR nr. nr. 01646. 

- oferta operatorului economic S.C. SIOMAX S.R.L. TG. JIU (care a avut prețul cel mai 

mic, respectiv 137.713 lei) a fost respinsă ca neconformă (în baza prevederilor art. 36 alin. (2) 

din H.G. nr. 925/2006), pentru că nu respecta prevederile caietului de sarcini referitoare la 

numărul de rapoarte de audit care trebuiau întocmite. Acesta a depus contestație la C.N.S.C.  

împotriva comunicării rezultatului procedurii și a deciziei comisiei de evaluare a ofertelor, 

respectiv a modului în care au fost evaluate ofertele în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Prin Decizia C.N.S.C. nr. 5019/C9/5930 din 25.09.2009, Consiliul a respins contestația ca 

nefondată și a dispus continuarea procedurii de atribuire.  

 

II. Referitor la atribuirea contractului de furnizare nr. 31/11.06.2009 având ca obiect 

achiziționarea de ”panouri pentru asigurarea vizibilității proiectului” (cu o durată de 30 zile 

și o valoare de 1.345 lei, fără T.V.A.), care a fost încheiat cu operatorul economic S.C. 

BRIDGE PREST S.R.L. Buzău 

Achiziția de panouri pentru asigurarea vizibilității proiectului s-a făcut cu încadrarea în 

prevederile art. 19 și  art. 204 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, aplicabile în cazul achiziției 

directe.  

 

 

III. Referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii nr. 45/14.08.2009 având ca 

obiect servicii de supervizare a lucrărilor/inspecție de șantier pentru realizarea obiectivului 

«Reabilitare drumuri județene în cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces 

la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău"» (cu o durată egală cu durata 

contractului de execuție lucrări și o valoare de 110.000 lei, fără T.V.A.), care a fost încheiat 

cu S.C. LERMY S.R.L. Măneciu  

 Autoritatea contractantă a atribuit contractul de achiziţie publică având ca obiect servicii 

de supervizare a lucrărilor/inspecţie de şantier, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare 

în domeniul achiziţiilor publice. 
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IV. Referitor la procedura de atribuire a contractului de prestare de servicii nr. 

23/13.05.2010 având ca obiect servicii de conștientizare publică aferentă proiectului 

“Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului 

Buzău” (cu o durată de 5 luni, respectiv în lunile 15, 18, 21, 24, 27 de implementare a 

proiectului și o valoarea de 127.373 lei, fără T.V.A.), care a fost încheiat cu S.C. FLAROM 

ADVERTISING S.R.L. Iași 

           La procedura de atribuire a contractului a depus ofertă un singur operator economic, care 

potrivit Procesului-verbal al ședinței de deschidere nr. 3987/03.05.2010, a îndeplinit în totalitate 

criteriile de calificare și selecție.  

           Autoritatea contractantă avea obligaţia de a transmite, spre publicare, un anunţ de 

atribuire, în cel mult 48 de zile de la finalizarea procedurii. Transmiterea cu întârziere, spre 

publicare, a Anunţului de atribuire nr. 137016/30.06.2011, constituie contravenţie, conform art. 

293 lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006, ca urmare a încălcării prevederilor art. 56 alin. (1) din același 

act normativ. Echipa de control a ținut cont de faptul că, deși cu întârziere, au fost totuși 

respectate regulile de publicitate și a sancționat autoritatea contractantă cu avertisment scris, 

care a fost consemnat în Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria AR 

nr. 01642. 

 

V. Referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrări nr. 67/14.09.2009 care a 

avut ca obiect executarea, finalizarea și întreținerea lucrărilor de reabilitare drumuri 

județene în cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu 

potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”, (cu o durată de 12 luni, de la emiterea ordinului 

de începere a lucrărilor și o valoare de 37.540.239,38 lei, fără T.V.A.) și care a fost încheiat 

cu operatorul economic S.C. SOROCAM S.R.L București, ca lider al asocierii S.C. 

SOROCAM S.R.L. București și S.C.  CF GRUP COLAS S.A. Iași. 

 Pentru atribuirea contractului de lucrări de reabilitare drumuri județene, autoritatea 

contractantă a organizat o procedură de licitație deschisă, în cadrul căreia au fost depuse 4 oferte 

admisibile. Din analiza documentelor puse la dispoziție, echipa de control a constatat 

următoarele: 



20 
 

- autoritatea contractantă nu a solicitat ofertanților detalii și precizări suplimentare cu 

privire la fundamentarea economică a modului de formare a prețurilor, cu toate că acestea au fost 

cu mult mai mici decât valoarea estimată a contractului (respectiv  80,08%, 72,02%, 57,60%, 

51,60%, din valoarea estimată). Deși H.G. 925/2006 modificată și completată prin  H.G. nr. 

834/2009, în vigoare la data evaluării ofertelor,  preciza faptul că preţul aparent neobișnuit de 

scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, apare atunci când preţul 

ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv, 

comisia de evaluare nu a procedat la solicitarea de clarificări cu privire la modul de 

fundamentare economică a prețului, încălcând astfel prevederile art. 202 alin. (1) din O.U.G. nr. 

34/2006 și  ale art. 36^1 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, fapt care a condus la încălcarea art. 2 

alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, în sensul afectării integrității procesului de achiziție 

publică. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 293 lit. v) din O.U.G. nr. 

34/2006 și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000  lei și 35.000 lei, potrivit art. 294 

alin. (1) din același act normativ (în vigoare la data constatării faptei). Echipa de control a 

stabilit sancționarea autorității contractante cu amendă de 10.000 lei, fiind întocmit, în acest 

sens, Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria AR nr. nr. 01646. 

 

VI. Referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrări nr. 89/30.12.2009 care a 

avut ca obiect executarea de lucrări suplimentare la Contractul de execuţie lucrări nr. 

67/14.09.2009 referitor la reabilitarea rumurilor judeţene din județul Buzău, (cu o durată 

de 150 zile calendaristice și o valoare de 3.165.194,93 lei,  fără T.V.A), care a fost încheiat 

cu operatorul economic S.C. SOROCAM S.R.L. București, ca lider al asocierii S.C. 

SOROCAM S.R.L. București și S.C. CF GRUP COLAS S.A. Iași 

Pentru încheierea Contractului 89/30.12.2009, autoritatea contractantă a aplicat 

procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în baza art. 122 lit. 

i) din O.U.G. nr. 34/2006. 

Autoritatea contractantă nu a făcut o actualizare a devizului general întocmit la faza de 

proiectare, așa cum prevede art. 5 din Metodologia din 09/01/2008 (în vigoare din 21/02/2008) 

privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, prin 

care ar fi putut obține informații noi cu privire la starea reală a drumurilor care constituiau 

locația proiectului. Prin urmare, degradarea în timp a drumurilor respective nu poate constitui o 
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circumstanță imprevizibilă, care să dea autorității contractante dreptul de a aplica procedura de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în condițiile prevăzute la art. 122 

lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006.  

Aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

fără îndeplinirea tuturor cerințelor stabilite la art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006, a condus la 

încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, faptă care constituie contravenție 

potrivit art. 293 lit. c) din același act normativ. Echipa de control a sancționat autoritatea 

contractantă cu amendă în cuantum de 35.000 lei, fiind întocmit Procesul-verbal de constatare și 

sancționare a contravențiilor seria AR numărul 01645. 

 

VII. Referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrări nr. 41/05.08.2010, care a 

avut ca obiect execuția de lucrări suplimentare la Contractul  de lucrări nr. 67/14.09.2009  

(cu o durată de 45 zile și o valoare de 435.001,09 lei, fără T.V.A), care a fost încheiat cu 

operatorul economic S.C. SOROCAM S.R.L. București, în calitate de lider al asocierii S.C. 

SOROCAM S.R.L. București și S.C. CF GRUP COLAS S.A. Iași 

               Autoritatea contractantă avea obligaţia de a transmite, spre publicare, un anunţ de 

atribuire în cel mult 48 de zile de la finalizarea procedurii de atribuire. Transmiterea cu 

întârziere, spre publicare, a Anunţului de atribuire nr. 94688/04.11.2010, constituie 

contravenţie, conform art. 293 lit. e) din O.U.G. nr. 34/2006, prin încălcarea prevederilor art. 

56 alin. (1) din același act normativ. Echipa de control a sancționat autoritatea contractantă cu 

avertisment scris, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor. A fost întocmit Procesul-verbal de constatare și 

sancționare a contravențiilor seria AR nr.01642. 

            Din documentele puse la dispoziția echipei de control A.N.R.M.A.P reiese faptul că 

autoritatea contractantă a aplicat în mod corect dispozițiile art. 122 lit. i) pentru achiziția 

lucrărilor suplimentare. 

 

VIII. Referitor la procedura de atribuire a contractului de servicii nr. 53/21.09.2010 având 

ca obiect executarea, finalizarea și întreținerea lucrărilor pentru pasaj suprateran pe DJ 

205 peste situl arheologic de la Pietroasele, cu o durată de 90 de zile calendaristice și o 
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valoare de 3.520.399,68 lei, din care T.V.A. 681.367,68 lei, care a fost încheiat cu operatorul 

economic S.C. CONFERIC  S.R.L Buzău 

Pentru atribuirea contractului de lucrări pentru realizarea pasajului suprateran, autoritatea 

contractantă a aplicat procedura de licitație deschisă prin mijloace electronice.  

Ofertele celor  3 operatori economici, care au depus documentele privind îndeplinirea 

criteriilor de calificare, au fost declarate admisibile. Oferta S.C. CONPRIF S.A Buzău, a fost 

declarată neconformă, în baza prevederilor art. 79 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 actualizată, 

deoarece nu a răspuns solicitării de clarificări transmisă de comisia de evaluare prin intermediul 

SEAP, în data de 06.09.2010.   

După aplicarea algoritmului de calcul a punctajului, comisia de evaluare a hotărât că  

oferta câștigătoare, cu un punctaj total de 100 puncte, este cea a operatorului economic S.C. 

CONFERIC S.R.L. Buzău, cu valoarea de 2.839.032 lei.  

 Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control de către autoritatea 

contractantă, nu au rezultat încălcări ale prevederilor legale în materia achiziţiilor publice,  cu 

privire la modul de desfășurare a  procedurii de atribuire. 

 

Raportul de control conţine 22 (douăzeci și două) pagini şi s-a întocmit în 2 (două) 

exemplare, dintre care unul se va transmite autorităţii contractante. 

Prezentul raport este întocmit pe baza documentelor puse la dispoziţie de autoritatea 

contractantă. Menţionăm că echipa de control A.N.R.M.A.P. nu-şi asumă răspunderea pentru 

situaţia în care autoritatea contractantă furnizează informaţii şi/sau documente incorecte, 

incomplete şi/sau false. 
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