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Despre iBUY 

 
Proiectul iBuy, finanţat din programul INTERREG EUROPE, îşi propune studierea unei 

provocări comune în teritoriile partenere, respectiv necesitatea de a promova și implementa în 

mod eficient programele de achiziții publice inovatoare (IPP), cofinanțate din Fonduri Europene 

Structurale şi de Investiţii. Aceste tipuri de programe sunt menite să determine progresul 

autorităților publice care acționează ca solicitanţi ai inovării, concept de bază în cadrul Strategiei 

Europa 2020. 

 

Partenerii implicați reprezintă teritorii care se află într-un stadiu incipient în implementarea 

programelor și se confruntă cu provocări comune, în special datorate lipsei de experiență ca 

solicitanți ai inovării, teritorii care pot fi sprijinite prin cooperarea interregională pentru a genera 

sinergii și valoare adăugată comună. 

 

În acest scop, iBuy urmărește dezvoltarea de modele inovatoare adecvate pentru mobilizarea 

beneficiarilor și a finanțatorilor interesați de mediul public și privat, lărgirea numărului și calității 

rezultatelor instrumentelor precum și a impactului politicilor acestora, având la bază "procesul 

de descoperire antreprenorială" direct legat de RIS3 şi promovează în același timp o 

perspectivă europeană, asigurând durabilitatea și transferabilitatea rezultatelor obținute. 

 

Obiectivul proiectului are la bază Politica de Coeziune a UE, strategiile regionale de inovare 

pentru specializare inteligentă (RIS3) şi strategiile teritoriale relevante pentru achiziţiile publice 

inovatoare (IPP). Colaborarea interteritorială este, prin urmare, un element-cheie pentru 

implementarea politicilor, strategiiilor și planurilor. Astfel, obiectivul general al proiectului iBuy 

este acela de a promova rolul autorităţilor publice ca solicitanţi ai inovării prin programe de 

achiziţii publice inovatoare, ceea ce va duce la îmbunătăţirea capacităţilor acestor autorităţi de 

a extinde eficienţa programelor precum şi a rezultatelor acestora. 
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Proiectul se desfăşoară în perioada 01.06.2018-30.11.2022 şi include următorii parteneri:  

 

1. Lithuania Innovation Centre (Lituania) – Lider de parteneriat 

2. Foundation for Innovation and Technology in the Balearic Islands - Government of the 

Balearic Islands (Spania) 

3. The Baltic Institute of Finland (Finlanda) 

4. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (România) 

5. Regional Government of Central Greece (Grecia) 

6. Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Letonia) 

7. National Innovation Agency of Portugal (Portugalia) 

 

Informaţii despre setul de instrumente 
 
Proiectul va explora beneficiile achizițiilor publice inovatoare ca instrument practic pentru 

dezvoltarea regională și posibilitățile de utilizare a acestora în cadrul proiectelor finanțate prin 

fonduri structurale. În acest proces, se dorește îmbunătățirea politiciilor prin învățarea din 

experiența interregională, inspirarea unor noi idei de proiecte pentru finanțare şi practici de 

guvernare îmbunătățite. 

 

Pe baza rezultatelor procesului interregional de învățare determinat de participarea la proiectul 

iBuy, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) va acționa pentru 

îmbunătățirea instrumentului de politică în domeniul guvernanței / managementului și 

schimbărilor structurale. Participarea la inițiativa iBuy va permite ADRBI și părților interesate-

cheie să lucreze pentru alinierea practicilor regionale în ceea ce privește achizițiile publice 

inovatoare - în special în întreprinderile de înaltă tehnologie - din Regiunea București-Ilfov, la 

un standard de referință agreat de toți partenerii proiectului.  

 

ADRBI este în măsură să aducă parteneriatului experiența unui membru destul de nou al Uniunii 

Europene și, prin urmare, obstacolele specifice cu care se confruntă companiile românești.  
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1.1. Introducerea inovaţiei în achiziţiile publice 

 
Achizițiile publice reprezintă aproximativ 14% din produsul intern brut al Uniunii Europene (UE), 

ceea ce înseamnă că au un potențial enorm de a ghida noile evoluții într-o serie de sectoare, 

de a contribui la stimularea piețelor viitoare și de a aborda provocările societale esenţiale. 

Autorităților publice care sprijină procesul de inovare sau achiziționarea de bunuri și servicii 

inovatoare li se acordă direct servicii îmbunătățite la costuri optimizate. Din acest motiv, 

introducerea inovării devine eficientă și eficace în direcţia unor societăți moderne, mai 

competitive, mai durabile.1  

 
Ca definiție generală, achizițiile publice inovatoare constau în achiziționarea unui produs 

sau serviciu nou sau mai bun, care îmbunătățește productivitatea, calitatea, durabilitatea 

și impactul sectorului public. Inovarea poate fi un produs, un serviciu, un proces sau un 

instrument de realizare a achizițiilor publice. Ȋn achizițiile publice inovatoare, obiectul 

poate fi reprezentat de rezultate, eficacitate, performanță, calitate sau cerințe 

operaționale.2 

 
Conceptul de achiziții inovatoare se referă, de asemenea, la un cadru juridic care promovează 

achiziţiile inovatoare (procedura de achiziție și soluția contractuală), la un nou tip de abordare 

operațională și la efectele dinamice mai ample ale achizițiilor publice pe piață sau în structurile 

de servicii din sectorul public.3 

                                                
1 Innovation Procurement Platform, http://innovation-procurement.org/why-buy-innovation/ 
2 https://www.hankintakeino.fi/fi/hankintaosaamisen-kehittaminen/mika-kestava-ja-innovatiivinen-hankinta 
3 https://www.vtv.fi/en/publications/innovative-public-procurement-procedures/ 

Acest subiect a fost dezvoltat mulţumită contribuției Baltic Institute of Finland, partener în 

proiectul Interreg Europe - iBUY 

http://innovation-procurement.org/why-buy-innovation/
https://www.hankintakeino.fi/fi/hankintaosaamisen-kehittaminen/mika-kestava-ja-innovatiivinen-hankinta
https://www.vtv.fi/en/publications/innovative-public-procurement-procedures/
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În ultimul deceniu, majoritatea țărilor membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică - OECD au elaborat o serie de politici, instrumente și măsuri de sprijin pentru a 

introduce programe IPP mai numeroase şi mai bune, promovând rolul administrațiilor publice în 

calitate de solicitanți ai inovării, confruntându-le cu un model mai tradițional, în care singurul rol 

al guvernelor în domeniul cercetării și inovării (R&I) a fost acela de a furniza fonduri pentru 

implementarea unor proiecte. Se preconizează că domeniul de aplicare al IPP se va extinde în 

următorii ani din două motive principale:  

- IPP va reprezenta cea mai mare pondere a achizițiilor publice ca procent din PIB 

- este necesar să se dezvolte produse și servicii mai eficiente și durabile pentru uzul public. 

 

1.2. Achiziții publice inovatoare (IPP) vs. Achiziții pre-comerciale (PCP) 

 
(Secţiune preluată din Guideline of the European Assistance for Innovation Procurement) 

 
Adesea, provocările pot fi abordate prin soluții inovatoare care sunt aproape sau deja în număr 

mic pe piață și care nu necesită cercetare și dezvoltare (C&D). Acesta este momentul în care 

achiziţiile publice inovatoare (IPP) pot fi utilizate în mod eficient. 

 
În alte cazuri, încă nu există soluții apropiate pieţei și este nevoie de noi activităţi de cercetare 

și dezvoltare. Achiziţiile pre-comerciale (PCP) pot fi utilizate ulterior pentru a compara avantajele 

şi dezavantajele abordărilor privind soluţionările concurente alternative. Acest lucru va permite, 

la rândul său, eliminarea riscurilor celor mai promiţătoare inovaţii, pas cu pas, prin proiectarea 

de soluţii, crearea de prototipuri, dezvoltarea şi testarea produselor. 

Figura 1 – Achizițiile PCP 
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Prin elaborarea unei strategii în domeniul achizițiilor inovatoare orientate spre viitor, care să 

utilizeze PCP şi IPP în mod complementar, achizitorii publici pot stimula inovarea din partea 

cererii. Acest lucru va permite sectorului public să modernizeze mai rapid serviciile publice, 

creând în același timp oportunități pentru întreprinderile din Europa de a obţine poziţia de leaderi 

internaționali pe noi piețe. Crearea unor condiții optime pentru comercializarea pe scară largă a 

soluțiilor inovatoare este, de asemenea, un pas important către crearea de locuri de muncă și 

creștere economică. 

 

1.2.1 Ce sunt achiziţiile pre-comerciale (PCP)? 

 
Achiziţiile pre-comerciale (PCP) reprezintă o abordare specifică pentru achiziționarea de 

servicii de cercetare și dezvoltare care implică o dezvoltare competitivă în faze și partajarea 

riscurilor şi beneficiilor în funcţie de condițiile pieței. 

 

PCP identifică cele mai bune soluții posibile pe care piața le poate dezvolta, prin compararea în 

paralel a abordărilor de soluții alternative ale diferiţilor furnizori de tehnologie. Prin orientarea 

dezvoltării de soluții inovatoare către nevoile concrete ale sectorului public, PCP poate 

determina industria să inițieze activităţi de cercetare și dezvoltare care înainte erau de 

neconceput. În PCP, achizitorii sunt deci clienţi pretenţiosi, care solicită soluţii avansate ca 

potenţiali viitori utilizatori ai soluţiilor dezvoltate (care vor fi selectate în cadrul unei achiziții 

publice inovatoare separată, care urmează finalizării PCP).  

 

Achizitorii partajează, de asemenea, riscurile și beneficiile asociate drepturilor de proprietate 

intelectuală (DPI) ale noilor evoluţii cu furnizorii de cercetare și dezvoltare (C&D) care participă 

la PCP. Drepturile de proprietate intelectuală sunt păstrate de către furnizorii de cercetare și 

dezvoltare care participă în cadrul procedurii, în timp ce achizitorii publici păstrează: 

- drepturile de licență gratuite pentru a utiliza soluţiile dezvoltate;  

- posibilitatea de a solicita furnizorilor de cercetare și dezvoltare să acorde licenţe privind 

drepturile de proprietate intelectuală furnizorilor terți în condiții de piață rezonabile; 

- posibilitatea să retragă drepturile de proprietate intelectuală în cazul în care furnizorii de 

cercetare și dezvoltare participanți nu reușesc să comercializeze soluțiile într-un anumit 

termen. 

 
1.2.2 Ce sunt achiziţiile publice de produse și servicii inovatoare? 

 
Achizițiile publice inovatoare (IPP) reprezintă achizițiile în cadrul cărora autoritățile 

contractante acționează ca un solicitant de bunuri sau servicii inovatoare care nu sunt încă 

disponibile pe scară largă în scopuri comerciale și pot include teste de conformitate. IPP este o 
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abordare specifică pentru achiziția de soluții inovatoare în care achizitorii anunță cu mult înainte 

intenția lor de a cumpăra un volum semnificativ de soluții inovatoare, pentru a stimula industria 

să aducă pe piață soluții cu raporturile calitate / preț dorite într-un anumit interval de timp. 

Disponibilitatea pe piaţă înainte de implementare poate fi verificată, de exemplu, prin intermediul 

testării conformității, certificării sau etichetării calității soluțiilor. În IPP achizitorii acționează în 

calitate de solicitanți ai inovării, denumiți și primii cumpărători ai soluțiilor inovatoare. 

 

IPP se concentrează pe soluții inovatoare care nu sunt încă disponibile comercial la scară largă. 

Acestea includ, de asemenea, soluții bazate pe tehnologiile existente, care sunt utilizate într-un 

mod nou, inovator. Este posibil ca soluțiile să fi fost (parțial) demonstrate cu succes la scară 

mică (de exemplu: testarea pe teren a unui prim lot de produse) și să fie aproape sau deja 

disponibile în cantităţi mici pe piaţă. Cu toate acestea, din cauza riscului rezidual sau a 

incertitudinii pieței, inovațiile nu sunt încă produse la scară largă. 

  

1.2.3  PCP vs IPP 
 

 
 PCP IPP 

 
 
 
 
 
 

Când? 

 

Provocarea identificată necesită cercetare și 

dezvoltare pentru a obține noi soluții dezvoltate 

și testate. 

Până acum nu s-a luat niciun angajament 

de implementare a IPP. 

 

 

Provocarea necesită soluții care să fie aproape de piață sau 

aflate deja pe piață în cantitate mică, dar care nu corespund 

deocamdată cerințelor sectorului public privind 

implementarea la scară largă. Nu sunt implicate activități de 

cercetare&inovare (cercetare&inovare deja făcută sau nu 

este nevoie de cercetare&inovare pentru a rezolva 

provocarea). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce? 

 

 

 

Achizitorul public cumpără cercetare&inovare 

pentru a orienta dezvoltarea de soluții pentru 

nevoile sale, pentru a colecta cunoștințe 

despre avantajele/dezavantajele soluțiilor 

alternative, pentru a evita blocarea ulterioară 

a furnizorului (crearea unei baze de 

aprovizionare competitive). 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitorul public acționează ca un client de lansare / 

adoptator timpuriu / primul cumpărător pentru 

produse și servicii inovatoare care sunt nou intrate pe 

piață (încă nu sunt disponibile pe scară largă în 

comerţ). 
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 PCP IPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum? 

 

Achizitorul public cumpără în paralel 

cercetare&inovare de la mai mulţi furnizori 

(comparând abordările privind soluționarea 

alternativă), sub formă de evaluare a 

progreselor realizate după etape critice 

(proiectare, creare de prototipuri, testare). 

Riscurile și beneficiile legate de drepturile de 

proprietate intelectuală ale cercetării&inovării 

sunt împărțite între achizitor și furnizori pentru 

a maximiza stimulentele pentru 

comercializarea în masă. 

 

 

 

Achizitorul public anunță intenția de a cumpăra o masă 

critică de soluții inovatoare pentru a stimula industria să 

introducă pe piață produse cu raportul calitate / preț dorit 

într-un anumit interval de timp. După verificare, dacă piața 

a fost în măsură să ofere calitatea / prețul dorit - de 

exemplu, prin intermediul unui test și / sau al unei certificări 

- achizitorul public cumpără un volum semnificativ de 

soluții inovatoare. 

 
 

1.3. Punerea în aplicare a IPP 

 
Sprijinul și utilizarea achizițiilor publice inovatoare în sectorul public pot fi sporite cu uşurinţă 

prin asigurarea și consolidarea unor structuri și operațiuni de bază în cadrul organizațiilor 

publice. Unele dintre cele mai relevante concepte care trebuie luate în vedere la punerea în 

aplicare a programelor IPP sunt: 

 
Cooperarea internă în administrația publică - Soluțiile bazate pe nevoi specifice nu recunosc 

limitele administrative. Este important să fie recunoscute diferitele interfețe și posibilități de 

cooperare ale diferitelor unități administrative pentru a putea garanta eficiența costurilor 

procesului IPP.  

 

Competența și capacitatea (autorităţilor contractante) în domeniul achiziţiilor publice - 

Achiziţionarea de noi soluții necesită competențe privind diferitele tipuri de proceduri de achiziţii 

publice, precum și înțelegerea scopului și a beneficiilor IPP. Utilizarea diferitelor rețele menite 

să crească eficiența IPP garantează schimbul de experienţă și contribuie la recunoașterea 

subiectelor inovatoare în materie de achiziţii publice.  

 

Alocarea resurselor - Achiziționarea de noi soluții pune accentul pe definirea nevoilor, 

cercetarea de piață și cooperarea cu furnizorii. Modelul de echipă (Team model) s-a dovedit a 

fi foarte eficient în IPP. Persoana responsabilă cu achizițiile publice se va înconjura de experți 

multidisciplinari, va întocmi calendarul desfăşurării achiziţiilor publice și va organiza întregul 

proces. Resursele necesare ar trebui discutate deschis în cadrul rețelei de achiziții publice.  



11 

 

 

Bugetarea - Bugetarea pe termen scurt, de la an la an, face ca achizițiile publice să fie deseori 

limitate şi dispersate. Ȋn ceea ce priveşte bugetarea, va fi dificil dacă contractul de achiziție se 

bazează pe evaluarea impactului și, astfel, va fi urmat fie de prime, fie de sancțiuni. Noile soluții 

necesită planificarea cu mult înaintea procesului de licitație și exercită presiune și asupra 

planificării economice în ceea ce priveşte perioadele de timp mai lungi.  

 

Managementul riscurilor - Întrucât IPP se referă la dezvoltarea și testarea unor soluții noi, 

aceasta poate creşte riscurile, dar poate oferi, în același timp, posibilități noi și mai mari. 

Riscurile pot fi gestionate prin teste şi proiecte-pilot în faza de definire. Dialogul de piață și 

utilizarea diferitelor modele de stimulare şi de alocare a riscurilor reprezintă modalități de 

reducere a nivelului de risc al unității de achiziții publice. 

 

(Sursa: Innovatiivisten hankintojen tiekartta) 

 
1.3.1 Efectele asupra întreprinderilor și crearea pieței  

 
IPP are efecte pozitive asupra furnizorilor (adică întreprinderilor), oferind referințe importante 

despre clienți atunci când sunt comercializate produse și servicii noi. De exemplu, atunci când 

orașul Helsinki a achiziționat autobuze electrice, achizițiile au acționat ca un catalizator care a 

accelerat electrificarea întregului parc de autobuze. Creșterea economică generată de achizițiile 

inovatoare are un impact pozitiv şi asupra ocupării forței de muncă. 

 
Atunci când obiective strategice precum protecția climei şi utilizarea eficientă a resurselor, 

justiția socială sau eficiența costurilor sunt stabilite ca obiective esenţiale, acestea ar trebui să 

conducă, de asemenea, la alocarea suficientă a resurselor pentru a garanta achiziții durabile și 

inovatoare.  

 

1.3.2 Punerea în aplicare inteligentă a PPI/PCP4
 

 

Pentru a pune în aplicare și a finaliza cu succes procesul de achiziții inovatoare, achizitorul are 

nevoie de sprijin din partea colegilor, rețelelor menite să crească eficiența IPP și părților 

interesate. Crearea unei echipe reuşite pentru IPP / PCP necesită organizare internă prin 

implicarea experților interni în planificarea achizițiilor inovatoare. O persoană care efectuează 

achiziții ar trebui să utilizeze diferite rețele pentru a se simți sprijinită în proces. 

 

 

                                                
4 A sustainable future through public procurement (https://eoppiva.fi/kurssit/keino/#/) 

https://eoppiva.fi/kurssit/keino/#/
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Ar trebui luate în considerare următoarele resurse:  

 

 Organizare internă: crearea unui proces incluziv și implicarea tuturor părților interesate 

necesare în cadrul organizației;    

 Întrebaţi un coleg: utilizați expertiza și cunoștințele diferitelor rețele; 

 Împărtășiţi-vă cunoștințele: reţineţi că și dvs., în calitate de achizitor, faceţi parte din rețea! 

 

Înainte de a începe procesul IPP, achizitorul trebuie să efectueze activitatea de cercetare și să 

verifice dacă cineva a făcut deja ceva similar sau dacă este necesar un nou model de 

implementare sau soluție care să sprijine, de asemenea, organizația. Achizitorul ar trebui, de 

asemenea, să ia în considerare posibilitățile de cooperare cu alte organizații. Cooperarea crește 

adesea rentabilitatea și oferă posibilitatea de a învăța diverse instrumente pentru a achiziționa 

produse sau servicii.  

Cheia succesului în IPP se află în rețele menite să crească eficiența achizițiilor publice și să 

sprijine guvernarea pentru o mai bună furnizare a serviciilor publice (Figura 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cunoştinţe 
privind piaţa

Instituţii de 
cercetare

Bune practici 
la nivel local 

şi 
internaţional

Colegi

Companii, 
ONG-uri

Reţele 
internaţionale

Figura 2 – Rețele de îmbunătățire a IPP 
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1.4. Exemple din parteneriatul proiectului iBuy  

 

1.4.1 Elaborarea de politici pentru IPP: schema de sprijin din Lituania  

 
Măsura „Achizițiile pre-comerciale LT” a fost concepută în cadrul primei priorităţi a Programului 

operațional lituanian pentru a încuraja dezvoltarea inovării și crearea de noi produse și servicii. 

Aceasta a fost dezvoltată în mod special pentru ca instituțiile publice să achiziţioneze mai 

degrabă servicii de cercetare și dezvoltare decât bunuri și servicii reale. În cadrul acestei 

măsuri, până la 85% din valoarea proiectului poate fi acordată autorității contractante prin 

Program, iar restul de 15% trebuie finanțat de autoritatea contractantă și de partenerii de 

proiect. 

 

În funcție de etapa în care autoritatea contractantă începe achiziția pre-comercială, participanții 

pot primi finanțare pentru:  

1) crearea și aprobarea conceptului de produse inovatoare (etapa I);  

2) crearea unui prototip de produs inovator (etapa II);  

3) testarea unui produs inovator, care poate include achiziționarea unui produs inovator 

(etapa III).  

 

Forma de finanțare în cadrul acestei măsuri este o subvenție nerambursabilă. Principalii 

beneficiari ai acestei practici sunt instituțiile și întreprinderile din sectorul public. Instituțiile 

publice își pot îmbunătăți serviciile, le pot face mai rentabile sau mai eficiente din punct de 

vedere al protecției mediului. Pe de altă parte, întreprinderile au posibilitatea de a dezvolta noi 

produse și servicii care nu sunt încă disponibile pe piață sau pot aduce îmbunătățiri majore 

produselor / serviciilor existente.  
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2.1. Introducerea legislației privind IPP 

 

În ultimii ani, în Uniunea Europeană există o preocupare tot mai vizibilă pentru domeniul inovării 

și specializării inteligente, stabilindu-se astfel premisele ideale pentru dezvoltare prin tehnologii 

și servicii inovative, iar legislația și recomandările la nivel european țin cont de acest trend. Prin 

urmare, statele membre au început să își alinieze legislația și strategiile naționale, mai ales în 

ceea ce privește domeniul achizițiilor publice. Reforma sistemului naţional de achiziţii publice 

din România a început odată cu adoptarea Strategiei Naţionale în Domeniul Achiziţiilor 

Publice, în anul 2015, şi a avut drept scop îmbunătăţirea sistemului prin transpunerea noilor 

directive în legislaţia naţională, reformarea cadrului instituţional şi asigurarea funcţionării 

sistemului.  

 

În vederea implementării strategiei a fost adoptat, în anul 2016, noul pachet legislativ privind 

achiziţiile publice prin transpunerea directivelor europene din anul 2014 în patru legi distincte: 

 

1. achiziţii publice; 

2. achiziţii sectoriale; 

3. contracte de concesiune; 

4. remedii şi căi de atac.  

 

Noua legislaţie introduce conceptul de inovare în termeni de obţinere a unui produs, serviciu 

sau proces nou ori a unui produs, serviciu sau proces care este îmbunătăţit în mod 

semnificativ. 
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 Astfel, inovarea se poate referi la: 

- procese de producţie şi construcţie;  

- noi metode de marketing sau noi metode organizaţionale privind activitatea comercială; 

- organizarea internă sau relaţiile externe ale unei entităţi. 

 

Conceptul de inovare contribuie la abordarea provocărilor societale şi la sprijinirea Strategiei 

Europa 2020 pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii. Astfel, a fost creat 

cadrul legal necesar pentru a stimula autoritățile publice să achiziționeze produse, servicii și 

lucrări inovatoare. Totodată, în legea achizițiilor publice nr. 98/2016 a fost introdusă o nouă 

procedură de atribuire, parteneriatul pentru inovare. Această procedură urmărește 

dezvoltarea unui produs, serviciu sau lucrare inovatoare și achiziționarea ulterioară a 

produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate, cu condiția de a corespunde nivelurilor de 

performanță și costurilor maxime convenite între autoritatea contractantă și participanți. 

 

2.2. Tipuri de proceduri IPP în legislația din România 

 

Conform legii nr. 98/2016, Autoritatea contractantă poate, prin excepție de la procedurile clasice 

de licitație deschisă sau restrânsă, să atribuie contractele de achiziții publice / acorduri-cadru 

prin aplicarea procedurilor de dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare, în cazuri 

întemeiate și cu o justificare corespunzătoare, în cazul în care valoarea estimată fără TVA este 

egală sau mai mare de: 

 

- 24.977.096 lei pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări; 

- 648.288 lei pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de 

servicii; 

- 994.942 lei pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii 

atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum 

şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora; 

- 3.376.500 lei pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca 

obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la legea achizițiilor 

publice. 

 

În cazul acestor proceduri, criteriul de atribuire folosit este exclusiv cel mai bun raport calitate-

preţ / calitate-cost. 
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Dialogul competitiv 

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura dialogului competitiv pentru 

achiziţionarea de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri de licitaţie 

deschisă sau de licitaţie restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile 

și totodată dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele criterii: 

 

- necesităţile autorităţii contractante nu pot fi asigurate fără adaptarea soluţiilor disponibile 

în mod rapid pe piaţă; 

- lucrările, produsele sau serviciile includ soluţii de proiectare sau soluţii inovatoare; 

- contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanţe specifice 

legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridică şi financiară ori din cauza 

riscurilor legate de acestea; 

- specificaţiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea 

contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificaţie 

tehnică comună sau o referinţă tehnică.  

 
Autoritatea contractantă nu este obligată să publice un anunţ de participare pentru dialogul 

competitiv dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanţi care, în cadrul procedurii 

anterioare de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, au îndeplinit criteriile de calificare şi au 

depus oferte în conformitate cu cerinţele formale ale procedurii de atribuire. 

 

În vederea aplicării acestei proceduri de atribuire autoritatea contractantă trebuie să elaboreze 

o strategie de contractare prin intermediul căreia trebuie să facă dovada îndeplinirii a cel puțin 

unuia dintre criteriile menționate anterior. Justificarea din cadrul strategiei de contractare 

trebuie să fie considerată edificatoare de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice (control ex-ante) iar documentația de atribuire să fie acceptată.  

 

Suplimentar, după atribuirea contractului de achiziție publică, instituțiile responsabile cu 

controlul ex-post vor analiza justificările autorității contractante ce au stat la baza alegerii 

procedurii de atribuire cu titlul de excepție și pot aplica corecții financiare dacă se consideră 

că argumentele nu sunt edificatoare. 

 

Avantajele utilizării procedurii de dialog competitiv: 

- permite identificarea și definirea celor mai bune mijloace care să răspundă nevoilor 

autorității contractante; 

- oferă posibilitatea selectării unui candidat care înțelege cel mai bine specificațiile și 

complexitatea contractului; 

- permite personalizarea produselor/serviciilor/lucrărilor pentru satisfacerea necesității 
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autorității contractante. 

 

Dezavantajele utilizării procedurii de dialog competitiv: 

- numărul limitat de candidați care își pot depune candidatura/oferta – poate conduce la 

aplicarea de corecții financiare din partea autorităților care verifică achiziția; 

- riscul de a limita participarea doar la operatorii de pe piață cu nivel ridicat de 

specializare – similar, poate conduce la aplicarea de corecții financiare; 

- sarcina probării circumstanțelor care permit utilizarea procedurii revine autorității 

contractante;  

- cerințele minime stabilite de autoritatea contractantă, criteriul de atribuire și factorii de 

evaluare, nu pot face obiectul negocierilor; 

- pot avea loc negocieri cu candidatul a cărui ofertă finală a fost desemnată ca având cel 

mai bun raport calitate-preț ca urmare a aplicării factorilor de evaluare stabiliți de 

autoritatea contractantă, dar aceste negocieri nu trebuie să conducă la modificări 

substanțiale ale aspectelor esențiale ale ofertei, inclusiv ale nevoilor și cerințelor 

prevăzute în anunțul de participare sau în documentul descriptiv și pot risca să 

denatureze concurența sau să ducă la discriminare; 

- termene foarte lungi pentru atribuirea contractelor de achiziție publică. 

 

Parteneriatul pentru inovare 

Autoritatea contractantă aplică parteneriatul pentru inovare atunci când identifică 

necesitatea dezvoltării şi achiziţionării ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrări 

inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit 

moment. Prin urmare, parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui 

serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare şi achiziţia ulterioară a produselor, serviciilor sau 

lucrărilor rezultate, cu condiţia ca acestea să corespundă nivelurilor de performanţă şi 

costurilor maxime convenite între autoritatea contractantă şi participanţi. 

 

În ceea ce privește calificarea şi selecția candidaților, autoritatea contractantă stabileşte, în 

special, criterii referitoare la capacitatea candidaţilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, 

dezvoltarea de soluții inovatoare şi punerea lor în aplicare. 

 

În vederea aplicării acestei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să elaboreze 

o strategie de contractare prin intermediul căreia trebuie să facă dovada faptului că necesităţile 

cu privire la produsul, serviciul sau lucrările inovatoare nu pot fi satisfăcute prin achiziţia 

produselor, serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piaţă la acel moment și să facă dovada 

aplicării conceputului de inovare definit de legea achizițiilor publice. Justificarea din cadrul 

strategiei de contractare trebuie să fie considerată edificatoare de către reprezentanții 
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împuterniciți ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu controlul ex-ante și documentația 

de atribuire să fie acceptată. 

 

Suplimentar, după atribuirea contractului de achiziție publică, instituțiile responsabile cu 

controlul ex-post vor analiza justificările autorității contractante care au stat la baza alegerii 

procedurii de atribuire cu titlul de excepție și pot aplica corecții financiare dacă se consideră 

că argumentele nu sunt edificatoare. 

 

 Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în faze succesive, urmând succesiunea stadiilor 

din procesul de cercetare şi de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea 

serviciilor sau finalizarea lucrărilor.  

 

În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie 

realizate de către parteneri, precum şi plata preţului în tranşe corespunzătoare. 

 

Pe baza obiectivelor stabilite, autoritatea contractantă poate decide după fiecare fază fie să 

înceteze parteneriatul pentru inovare fie, în cazul unui parteneriat pentru inovare încheiat cu 

mai mulţi parteneri, să reducă numărul de parteneri prin încetarea anumitor contracte 

individuale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi menţionat în documentaţia de atribuire 

aceste posibilităţi, precum şi condiţiile aplicării acestora. 

 

Parteneriatul pentru inovare este conceput ca o procedură în mai multe etape: 

- o etapă competitivă care presupune selectarea partenerului sau partenerilor care 

corespund cel mai bine din punct de vedere al competenţelor, aptitudinilor şi prețului, 

criteriilor stabilite de autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire; 

- o etapă de cercetare şi dezvoltare, în care partenerul sau partenerii dezvoltă noua soluție 

în colaborare cu autoritatea contractantă. Pe parcursul acestei etape, numărul partenerilor 

selectați iniţial poate fi redus treptat, în funcție de satisfacerea criteriilor definite în prealabil; 

- o etapă comercială, în care partenerul furnizează soluția finală. 

 

Avantajele utilizării procedurii de parteneriat pentru inovare: 

- reprezintă o procedură care promovează inovarea și cercetarea; 

- susține dezvoltarea ecologică, creșterea sustenabilă și favorabilă incluziunii; 

- permite personalizarea produselor, serviciilor sau lucrărilor pentru satisfacerea 

necesității autorității contractante. 

 

Dezavantajele utilizării procedurii de parteneriat pentru inovare: 

- numărul limitat de candidați ce pot depune candidatură – poate conduce la aplicarea 
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de corecții financiare; 

- sarcina probării circumstanțelor care permit utilizarea procedurii revine autorității 

contractante; 

- cerințele minime stabilite de autoritatea contractantă, criteriul de atribuire și factorii de 

evaluare, nu pot face obiectul negocierilor; 

- riscul de a limita participarea doar la operatorii de pe piață cu nivel ridicat de 

specializare – poate conduce la aplicarea de corecții financiare; 

- termene foarte lungi pentru atribuirea contractelor de achiziție publică. 

 

De ce ar trebui o autoritate contractantă să utilizeze parteneriatul pentru inovare în locul 

procedurilor clasice de atribuire, cum ar fi dialogul competitiv? 

 

Dialogul competitiv este adesea folosit pentru proiecte mari sau complexe, în care 

specificaţiile tehnice nu pot fi definite în mod corespunzător în prealabil. 

 

Parteneriatul pentru inovare are ca obiectiv cercetarea, dezvoltarea și achiziționarea la scară 

comercială a unor noi lucrări, produse și servicii. Parteneriatul pentru inovare nu este doar o 

procedură de atribuire, ci este un mijloc de a stimula creşterea economică şi crearea de locuri 

de muncă, ajutând indirect IMM-urile inovatoare să-şi aducă ideile mai rapid pe piață. De 

asemenea, parteneriatul pentru inovare poate fi utilizat pentru a rezolva provocările societale, 

cum ar fi schimbările climatice, eficiența energetică şi incluziunea socială.  

 

Atât în cazul proiectelor inovatoare de dimensiuni foarte mari, cât şi în cazul proiectelor 

inovatoare de dimensiuni mai mici, parteneriatul pentru inovare ar trebui să fie 

structurat   astfel încât să poată asigura un nivel al cererii din partea pieţei (market-pull) 

care să  stimuleze dezvoltarea unei soluţii inovatoare fără a îngrădi accesul pe piaţă. 
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3.1. Ce presupune profesionalizarea în contextul IPP? 

 

Profesionalizarea poate fi definită ca fiind procesul de creștere a capacității administrative a 

unei anumite organizații, prin furnizarea către personalul acesteia a unui set de aptitudini și 

competențe necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  

 

În contextul achizițiilor publice inclusiv în cazul IPP, profesionalizarea se referă la asigurarea 

faptului că autoritățile/entitățile contractante dispun de instrumentele privind drepturile și 

cunoștințele necesare pentru a desfășura proceduri de licitație și pentru a încheia contracte în 

mod eficient, cu scopul general de a asigura sustenabilitatea bunurilor, serviciilor și lucrărilor 

achiziționate. 

 

Obiectivul profesionalizării achizițiilor publice este înțeles în sens larg ca fiind acela de a 

reflecta îmbunătățirea globală a întregii game de competențe profesionale și de abilități, 

cunoștințe și experiență ale persoanelor care desfășoară sau care participă la sarcinile legate 

de achiziții. 

 

Pentru a oferi o valoare reală, persoanele implicate în achizițiile publice inovatoare au nevoie 

de nivel ridicat de motivație și expertiză. Profesionalismul este unul dintre factorii cheie ai 

succesului. Pentru a se putea realiza procese de achiziții publice inovatoare de succes, ar 

trebui să se apeleze la un funcţionar public cu cunoștințe și abilități în domenii care includ: 

- crearea de rețele și implicarea părților interesate; 

- produsele sau serviciile relevante; 

- cadrul legal relevant; 
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- evaluarea riscurilor; 

- negociere; 

- managementul contractelor. 

Această capacitate poate fi construită prin instruire, recrutare orientată, bazându-se pe experți 

externi și consultanți sau punerea în comun a expertizei cu alți furnizori publici. 

 

Termenul de „instruire” descrie o gamă largă de activități care își propune să ajute personalul 

din instituțiile publice să își dezvolte cunoștințele, abilitățile și experiența.  

 

În acest context avem de-a face cu diferite tipuri de oportunități de învățare, inclusiv: 

- sesiuni de grup cu un trainer; 

- furnizarea de materiale și îndrumări;  

- învățarea la locul de muncă; 

- participarea la conferințe; 

- networking; 

- activități online; 

- cursuri universitare sau post - universitare. 

 

3.2. Direcții privind profesionalizarea personalului în domeniul IPP la nivel 

european 

 

Au fost adoptate o serie de iniţiative în acest domeniu, după cum urmează: 

- Adoptarea unei recomandări privind profesionalizarea achizitorilor publici; 

- Elaborarea unui cadru european de competențe pentru achizițiile publice cu principiul 

esențial al aptitudinilor și competențelor pe care trebuie să le îndeplinească achizitorii 

publici; 

- Crearea unui centru de competențe e-guvernare, ca portal de informare central și o 

bibliotecă electronică de bune practici privind achizițiile publice, inclusiv IPP; 

- Crearea unei rețele la nivel european a centrelor naționale pentru achizițiile inovatoare. 

 

În octombrie 2017, Comisia Europeană a adoptat Recomandarea cu privire la 

profesionalizarea achizițiilor publice. Construirea unei arhitecturi pentru 

profesionalizarea achiziţiilor publice. Aceasta vizează creșterea profesionalismului în 

ansamblu al autorităților/entităților contractante, axându-se pe arhitectura politicilor, 

cooperarea între administrațiile publice și în cadrul acestora, formare și recunoaștere, 

eficiență, transparență, integritate, gestionarea carierelor și a resurselor umane. 

 



22 

 

Recomandările cuprinse în acest document se concentrează în jurul a trei obiective 

complementare: 

1) Dezvoltarea arhitecturii politicii adecvate pentru profesionalizare. Aceasta înseamnă 

definirea clară a responsabilităților și sarcinilor instituțiilor la nivel central, sprijinirea eforturilor 

la nivel local, regional și sectorial, asigurarea continuității ciclurilor politice, utilizând, după caz, 

structurile instituționale care promovează specializarea, agregarea și schimbul de cunoștințe. 

 

1.1. Elaborarea și punerea în aplicare a unor strategii pe termen lung de profesionalizare 

a achizițiilor publice inovatoare, adaptate propriilor lor nevoi, resurse și structuri 

administrative, de sine stătătoare sau ca parte a politicilor mai ample de profesionalizare a 

administrației publice. 

1.2. Ȋncurajarea și sprijinirea autorităților/entităților contractante la punerea în aplicare a 

strategiilor de profesionalizare naționale, dezvoltarea unor inițiative privind profesionalizarea, 

precum și a unei arhitecturi de politici adecvate și a cooperării pentru achiziții mai coordonate, 

mai eficiente și mai strategice.  

 

2) Resurse umane – îmbunătățirea formării și gestionarea carierei responsabililor cu achizițiile 

publice: responsabilii cu achizițiile publice, și anume persoanele implicate în achiziționarea de 

bunuri, servicii și lucrări, precum și auditorii și funcționarii care răspund de analiza cazurilor 

privind achizițiile publice, trebuie să aibă calificările, formarea, competențele și experiența 

necesare pentru nivelul lor de responsabilitate. 

 

2.1. Identificarea și definirea abilităților și competențelor de bază pe care orice responsabil 

cu achizițiile publice ar trebui să le studieze și să le dețină, ținând seama de natura 

multidisciplinară a proiectelor de achiziții publice atât pentru funcționarii specializați în achiziții 

publice, cât și pentru funcțiile adiacente, precum și pentru judecători și auditori. 

2.2. Elaborarea unor programe corespunzătoare de formare – inițială și continuă – pe 

baza evaluării datelor și a nevoilor, precum și a cadrelor de competență. 

 

2.3. Dezvoltarea și sprijinirea adoptării de către autoritățile/entitățile contractante a gestionării 

eficiente a resurselor umane, a planificării carierei și a schemelor motivaționale 

specifice pentru funcțiile de achiziții cu scopul de a atrage și a păstra personal calificat în 

domeniul achizițiilor publice și de a încuraja funcționarii să asigure o calitate mai bună și o 

abordare mai strategică a achizițiilor publice. (sistemele de recunoaştere şi de certificare, 

stimulentele instituţionale, premiile de excelenţă) 

 

3) Sisteme – punerea la dispoziție a unor instrumente și metodologii pentru a sprijini practica 

achizițiilor publice profesionale: responsabilii cu achizițiile publice trebuie să dispună de 



23 

 

instrumente adecvate și sprijin pentru a acționa eficient și pentru a obține cel mai bun raport 

calitate-preț pentru fiecare achiziție. Acest lucru presupune asigurarea disponibilității 

instrumentelor și a proceselor de achiziții publice necesare pentru a genera achiziții inteligente, 

cum ar fi: instrumentele de achiziții publice electronice, orientările, manualele, modelele și 

instrumentele de cooperare, formarea corespunzătoare, sprijinul și expertiza, cumularea 

cunoștințelor și schimbul de bune practici. 

 

3.1. Sprijinirea dezvoltării și utilizării instrumentelor informatice accesibile care pot 

simplifica și îmbunătăți funcționarea sistemelor de achiziții publice (crearea de portaluri online 

unice, cu caracter inovator, dezvoltarea unor instrumente informatice în paralel cu formarea 

corespunzătoare). 

3.2. Sprijinirea integrităţii, atât la nivel individual, cât și la nivel instituțional, ca parte 

intrinsecă a conduitei profesionale (instituirea unor coduri deontologice, utilizarea datelor 

privind neregulile şi elaborarea de orientări pentru a preveni şi a detecta fraudele şi corupţia). 

 

3.3. Facilitarea și promovarea gândirii strategice, a raționamentului comercial și luarea 

deciziilor în cunoștință de cauză (prin folosirea materialelor orientative și a manualelor 

metodologice, a repertoriilor cu bune practici și cele mai comune erori).  

3.4. Promovarea schimbului de bune practici și oferirea de asistență celor care lucrează 

în acest domeniu pentru a asigura proceduri de achiziții publice profesionale, munca în 

cooperare și transmiterea de cunoștințe. 

 

3.3. Direcții privind profesionalizarea personalului în domeniul IPP la 

nivelul României 

 

În contextul în care achizițiile publice reprezintă instrumentul principal de deblocare a creșterii 

economice la nivel european, reformarea sistemului național de achiziții publice se 

conformează directivelor statelor membre, al căror obiectiv principal îl constituie reglementarea 

modului de cheltuire a banului public și asigurarea accesului neîngrădit al operatorilor 

economici. 

 

Documentul care definește politica Guvernului cu privire la reformarea sistemului național de  

achiziții publice în perioada 2015-2020 îl reprezintă Strategia națională în domeniul 

achizițiilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015. 

 

Această strategie aduce o nouă abordare în domeniul achizițiilor publice, mutând accentul de 

la procedură la proces, de la valoarea contractului propriu-zis la costul întregului ciclu de viață 
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al unei achiziții, de la o supra-reglementare la o legislație suplă, dublată de ghiduri coerente, 

actualizate, consolidate și validate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.  

 

Strategia prevede o reașezare a sistemului pornind de la funcțiile esențiale pentru o bună 

funcționare: asigurarea legiferării, elaborarea de politici publice, monitorizare și supervizare, 

sprijin operațional și help-desk, control, remedii și căi de atac.  

 

Profesionalizarea personalului din domeniul achizițiilor publice are menirea, pe termen mediu 

și lung, să contribuie la cheltuirea eficientă a banului public prin creșterea calității procesului 

de achiziții şi implicit prin creșterea capacității administrative. 

 

La acest moment la nivelul administrației publice din România nu există reglementări unitare. 

Analiza sistemului naţional de achiziţii publice a condus la identificarea unui ansamblu de 

deficienţe care au determinat în timp cheltuirea ineficientă a fondurilor publice și o serie de 

blocaje birocratice, după cum urmează: 

- Lipsa expertizei și abilităților tehnice la nivelul autorităților contractante în ceea ce 

privește identificarea nevoilor, pregătirea documentației de atribuire, evaluarea 

ofertelor și implementarea proiectelor; 

- Lipsa de abilități juridice/procedurale la nivelul autorităților contractante cauzată de o 

expertiză inegală la nivelul responsabililor pentru achiziții și de absența instrumentelor 

adecvate;  

- Nu există un proces de profesionalizare sau de planificare a carierei în domeniul 

achizițiilor publice din România. În plus, nu există o diferențiere formală între un angajat 

responsabil de achiziții și un specialist în achiziții, deoarece nu există o cultură în 

privința „calificării în domeniul achizițiilor publice”. 

 

Aplicarea corectă și eficace a procedurilor de achiziții în conformitate cu legislația aferentă și 

maximizarea impactului folosirii banilor contribuabililor necesită aplicarea de instrumente 

adecvate, o puternică susținere organizațională precum și cunoștințe aprofundate și expertiză 

de specialitate. 

 

Creșterea capacității autorităților contractante necesită eforturi susținute, resurse și timp. O 

abordare mai eficientă și mai eficace ar putea fi crearea de nuclee de competență în achiziții 

publice și întărirea capacității autorităților contractante prin acoperirea următoarelor 

dimensiuni: resurse umane, procese și infrastructură. 

 

Ȋn conformitate cu Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice măsurile de 

îmbunătățire sunt structurate în jurul următoarelor acțiuni: 
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1. Elaborarea de îndrumare și instrumente pentru autoritățile contractante; 

2. Măsuri pentru soluționarea unor problematici comune în managementul proiectelor; 

3. Profesionalizarea personalului responsabil cu achizițiile publice; 

4. Mecanisme pentru întărirea capacității autorităților contractante și agregarea cererii. 

 

Profesionalizarea personalului responsabil cu achiziţiile publice prevede: 

- profesionalizarea activităților desfășurate în domeniul achizițiilor publice; 

- stabilirea unui sistem de premiere pentru consilierii de achiziții publice; 

- accesul la cunoștințele profesionale de specialitate existente pe piață. 

 

Profesionalizarea activităților desfășurate în domeniul achizițiilor publice include 

următoarele măsuri: 

- reglementarea unei funcții generale cu denumire specifică pentru personalul cu atribuții 

în domeniul achiziţiilor publice; 

- modificarea Legii 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru introducerea noii funcții generale; 

- stabilirea unei funcții specifice pentru personalul ANAP prin modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015; 

- implementarea la nivelul ANAP a principiilor unui management flexibil; 

- identificarea posibilităţii organizării de cursuri în domeniul achiziţiilor publice; 

- dezvoltarea unui cadru educaţional adecvat în domeniul achiziţiilor publice. 

 

Având în vedere Recomandarea Comisiei Europene privind profesionalizarea achiziţiilor 

publice (03.10.2017) şi prevederile Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, Agenţia 

Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), în colaborare cu alte organizaţii publice din sistem, 

a elaborat un proiect de Plan privind profesionalizarea în domeniul achiziţiilor publice. 

 

Documentul a fost supus unui proces de pre-consultare în etapa de elaborare cu părţile 

interesate: asociaţii ale autorităţilor publice locale, asociaţii ale furnizorilor de formare, asociaţii 

ale specialiştilor în domeniul achiziţiilor publice. 

 

Planul de acţiune include, printre altele: 

- un curriculum sub formă de recomandare pentru instituţiile de învăţământ superior care 

organizează sau doresc să organizeze programe de masterat/postuniversitare în 

domeniul achiziţiilor publice, ce va cuprinde inclusiv un modul privind achiziţiile 

publice inovatoare; 

- un curriculum minim obligatoriu pentru programele de formare/perfecţionare 

profesională în domeniul achiziţiilor publice derulate de Institutul Naţional de 



26 

 

Administraţie pentru funcţiile publice consilier achiziţii publice şi consilier sistem achiziţii 

publice, ce va cuprinde inclusiv un modul privind achiziţiile publice inovatoare; 

- revizuirea standardului ocupaţional expert achiziţii publice (aprobat în anul 2007) în 

conformitate cu competențele cerute de noile directive și politici UE în domeniul 

achiziţiilor publice. Furnizorii de formare și formatorii trebuie să respecte prezentul 

standard pentru acreditarea programelor de formare care au ca scop obținerea unui 

certificat de expert în achiziții publice. 

 

Formarea adecvată a personalului din domeniul achizițiilor publice va conduce, pe termen lung, 

la o abordare strategică a achizițiilor publice. După aprobarea la nivel guvernamental a 

Planului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice are în vedere elaborarea unui document 

de politici publice privind achiziţiile publice inovatoare. 

 

Pentru a spori gradul de profesionalizare şi schimbul de bune practici, ANAP a elaborat şi 

publicat pe site-ul propriu biblioteca de speţe care conţine răspunsuri la întrebările autorităţilor 

contractante/operatorilor economici, precum şi răspunsuri privind prevederile legislative în 

domeniu (http://anap.gov.ro/web/biblioteca-de-spete/). 

 

Totodată, în vederea realizării măsurilor de reformă referitoare la profesionalizarea 

personalului responsabil cu achizițiile publice prevăzute în capitolul 4 din Strategia naţională 

în domeniul achiziţiilor, pilon extrem de important pentru creșterea calității procesului de 

achiziții, ANAP a întreprins o serie de demersuri, unul dintre acestea fiind definirea profilului 

personalului care gestionează achizițiile publice în cadrul autorităților contractante din 

România și dezvoltarea unei baze de date cu responsabilii cu derularea procedurilor de achiziții 

publice. 

 

Astfel, ANAP a demarat acest proces prin organizarea unor dezbateri la nivel regional, în 

cadrul cărora participanții au solicitat clarificări pe următoarele aspecte: lipsa personalului 

specializat pe partea de achiziții care să completeze caietele de sarcini, profesionalizarea 

angajaților din departamentele de achiziții prin contractarea unui personal specializat sau prin 

folosirea serviciilor de consultanță ca o posibilă soluție, remunerarea specialiștilor din acest 

domeniu conform responsabilităților precum și lipsa asigurărilor profesionale. 

 

ANAP a  transmis către autoritățile contractante din România un chestionar dedicat angajaților 

din instituțiile publice, responsabili cu derularea procedurilor de achiziții. Datele obținute vor 

determina dimensiunea demersului referitor la înființarea funcției generale cu atribuții specifice 

în domeniul achizițiilor publice, la nivelul administrației publice din România. 

 

http://anap.gov.ro/web/biblioteca-de-spete/
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Din analiza datelor deținute până la acest moment, ANAP cunoaște faptul că la nivelul 

administrației publice locale, respectiv la nivelul unităților administrativ teritoriale, 18% din 

responsabilii respondenți au atribuții exclusiv în domeniul achizițiilor publice iar, defalcat  pe 

tipul de studii al acestora  a reieșit că 5% dintre respondenti au studii medii, 8% au studii 

superioare de scurta durată și 87% au studiii superioare de lunga durată. 

 

La acest moment, procesul de consitutire a bazei de date nu este finalizat, urmând ca după 

încheierea acestei etape, specialiștii ANAP să elaboreze analize certe, necesare fundamentării 

proiectelor de acte normative aferente profesionalizării  personalului responsabil cu achiziţiile 

publice și să stabilească un parcurs distinct de carieră profesională, reglementat printr-un act 

normativ specific care să cuprindă norme referitoare la recrutare, mobilitate, formare 

profesională, răspundere juridică și evaluarea performanțelor profesionale indiferent de 

statutul postului ocupat pentru consilierii în achiziții publice. 

 

România depune eforturi considerabile în ceea ce priveşte reformarea sistemului de achiziții 

publice, prin introducerea unui sistem îmbunătățit de achiziții electronice și a unui Ghid 

online, care oferă un set de instrumente și modele pentru a ajuta autoritățile române să 

parcurgă mai eficient întregul ciclu de achiziții publice.  

 

O iniţiativă în acest sens a fost găzduirea celui de-al 14 Forum PRIMO - Forumul pentru 

achiziții, integritate, management și deschidere, în anul 2018, care a avut ca temă 

ʺAchiziţiile inovatoare şi strategiceʺ. Reprezentanţii ţării noastre au pus în centrul 

obiectivelor de reformă inovarea achizițiilor publice, considerând că aceasta este cheia 

succesului pentru a obține rezultate de calitate și, mai ales, durabile. Inovarea în domeniul 

achizițiilor este esențială pentru maximizarea rezultatelor achizițiilor durabile.  

 

 

3.4. Exemple de bune practici în domeniul profesionalizării în România 

 

Cursuri de formare specifice pentru judecătorii din România 

 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) din România acționează ca un 

organism specializat de examinare și gestionează examinarea procedurilor de achiziții publice. 

Căile de atac împotriva deciziilor CSNC pot fi introduse în fața Curții de Apel. Pentru a evita 

recurgerea la implicarea costisitoare și de durată a experților pe durata procedurilor de 

revizuire, România a dezvoltat un program de formare în vederea profesionalizării judecătorilor 

inclusiv în ceea ce privește achizițiile publice. Institutul Național al Magistraturii (INM) a furnizat 
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cursuri de formare inițială pentru viitori judecători și procurori, precum și cursuri de formare 

continuă. În cadrul Planului de formare continuă pentru anul 2017, INM a furnizat 250 de 

activități de formare disponibile pentru judecători și procurori, cu peste 5000 de locuri 

disponibile. Activitățile de formare au fost specializate și au acoperit diverse domenii juridice, 

precum și domenii nejuridice, inclusiv comunicarea, dezvoltarea personală, etica judiciară și 

corupția etc. Domeniul achizițiilor publice a fost inclus, de asemenea, și a cuprins următoarele 

trei activități de formare oferite în mod gratuit:       

 Șase cursuri de formare cu privire la achizițiile publice centralizate (cofinanțate de INM 

și de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare) cu scopul de a îmbunătăți 

competențele profesionale ale judecătorilor din România; 

 Două cursuri de formare (finanțate de CNSC, Agenția Națională pentru Achiziții publice 

(ANAP) și INM) care au vizat unificarea practicii judiciare, administrative și 

jurisdicționale și asigurarea formării vocaționale pentru judecători. Suplimentar, 

aceasta a acoperit noi prevederi în domeniul achizițiilor publice;  

 Două cursuri de formare (finanțate de Fondul pentru Securitate Internă și de Direcția 

Anticorupție a Ministerului Român de Interne) cu scopul de a spori specializarea 

personalului implicat în investigarea și cercetarea corupției în achiziții publice, inclusiv 

în legătură cu proiectele finanțate de UE.  

România a dezvoltat, de asemenea, un proces pentru evaluarea nevoii de formare. Informațiile 

legate de nevoile de formare au fost colectate utilizând mai multe surse, inclusiv Asociația 

profesională a magistraților, asociații juridice, formatori judiciari, instanțe și parchete. Odată ce 

s-a stabilit o listă a nevoilor de formare, aceasta a fost completată cu sugestiile judecătorilor și 

ale procurorilor în legătură cu subiectele de formare prin intermediul unui sistem online. Aceste 

date au reprezentat baza elaborării unui Plan anual de formare. În scopul de a aborda mai bine 

nevoile de formare, s-au organizat cursuri de formare descentralizate în zonele mai îndepărtate 

pentru a permite formarea directă a judecătorilor, coordonată și gestionată de INM.  

(www.cnsc.ro) 

 

Platforma PREVENT – România 

 

În calitate de autoritate administrativă autonomă cu competențe exclusive în ceea ce privește 

monitorizarea conformității autorităților/entităților contractante cu cadrul de integritate din 

România, Agenția Națională de Integritate (ANI) a dezvoltat un software informatic care 

vizează stabilirea unui mecanism de verificare ex-ante în vederea prevenirii conflictelor 

de interes în cadrul procedurilor de achiziții publice. PREVENT a devenit o realitate în 

2013 când, în urma inițiativei ANI, guvernul român a adoptat un memorandum care a 

reprezentat piatra de temelie a acestui proiect. Ulterior, în 2014 și 2015, ANI a urmat pașii 

necesari pentru a pune în aplicare PREVENT, oferind, de asemenea, o bază legală. 

http://www.cnsc.ro/
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Arhitectura software a fost finalizată și pusă în aplicare la sfârșitul lunii iunie 2015, iar legea a 

intrat în vigoare aproape un an și jumătate mai târziu, în octombrie 2016. 

Platforma PREVENT a devenit complet funcţională în iunie 2017. Cu ajutorul acesteia se pot 

extrage date din bazele de date relevante pentru a descoperi orice fel de legături relevante 

între membrii unei anumite autorități/entități contractante și părțile interesate/conducătorii 

societăților care licitează. În plus, PREVENT emite avertizări de integritate pe baza cărora 

inspectorii pot să informeze părțile implicate în procedura de achiziții publice cu privire la 

conflictele de interes. (www.integritate.eu) 
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Directiva 2014/24/UE definește inovarea drept „realizarea unui produs, serviciu sau proces 

nou sau îmbunătățit în mod semnificativ, care include, dar nu se limitează la procese de 

producție, clădire sau construcție, a unei noi metode de comercializare sau a unei noi metode 

de organizare a practicii comerciale, locului de muncă sau a relațiilor externe, printre altele, cu 

scopul de a contribui la soluționarea provocărilor societale sau  de  a  sprijini  strategia  Europa 

2020 pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii”.  

 

Manualul de la Oslo al OECD definește inovarea ca fiind „realizarea unui produs (bun sau 

serviciu) sau proces nou sau îmbunătățit în mod semnificativ, o nouă metodă de comercializare 

sau o nouă metodă de organizare a practicilor comerciale, a locului de muncă sau a relațiilor 

externe”. 

 

Achiziţiile publice inovatoare joacă un rol cheie în îmbunătăţirea eficienţei şi a calităţii 

serviciilor publice, abordând în acelaşi timp provocări societale majore. Acestea 

contribuie la obţinerea unui randament optim al cheltuielilor publice, precum şi la beneficii 

economice, de mediu şi sociale mai mari în ceea ce priveşte generarea de idei noi, 

transpunerea lor în produse şi servicii inovatoare, promovând astfel o creştere economică 

durabilă, în beneficiul întreprinderilor şi, în special, al IMM-urilor europene. 

 

IPP este deosebit de util în anumite domenii (spre exemplu: mobilitate, sănătate, 

construcţii, e-guvernanţă, gestionarea deşeurilor, reciclare), în cazul în care sectorul 

public reprezintă o mare parte a cererii şi poate utiliza achiziţiile publice ca mijloc de 

abordare a provocărilor societale majore, cum ar fi transportul durabil, eficienţa utilizării 

resurselor sau sănătatea şi îmbătrânirea. 

Achiziţiile publice inovatoare furnizează un serviciu public de calitate superioară cu un 

buget optim. O soluție inovatoare este rareori achiziționată doar pentru caracterul său 
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inovator. În cele mai multe cazuri, o soluție inovatoare devine interesantă pentru achizitorii 

publici atunci când permite obținerea unor rezultate similare sau chiar mai bune la costuri 

optimizate. 

 

În unele cazuri, achizițiile publice în domeniul inovării sunt necesare pentru a răspunde 

necesităților nesatisfăcute sau așteptărilor noi care nu sunt abordate în mod adecvat prin 

soluțiile existente pe piață. 

 

Achizițiile publice inovatoare sprijină modernizarea serviciilor publice. IPP se poate 

adapta modului în care sunt furnizate serviciile publice pentru a satisface așteptările unui 

cetățean din ce în ce mai deschis către tehnologie, mai responsabil față de mediu și mai 

conștient din punct de vedere social și pentru a îmbunătăți experiența serviciului public. 

 

Achiziţiile publice inovatoare sprijină întreprinderile nou-înființate și IMM-urile 

inovatoare în vederea lansării și a creșterii. La nivelul UE, puterea de cumpărare a 

achizitorilor publici reprezintă aproximativ 14% din  PIB. În multe părți din Europa, aceasta 

reprezintă o parte considerabilă a economiilor locale. Aceasta înseamnă că achizitorii publici 

pot încuraja inovarea în rândul actorilor stabiliți pe piață și, în același timp, oferă oportunități 

esențiale IMM-urilor și noilor întreprinderi inovatoare care ar putea avea soluții pentru nevoile 

nesatisfăcute, dar întâmpină dificultăți în a le introduce pe piață; totodată le oferă posibilitatea 

de a-și testa noile soluții în condiții reale. Astfel, IPP contribuie şi la creșterea cifrei lor de 

afaceri, iar autoritățile contractante ar putea încuraja alți investitori - atât publici, cât și privați - 

să investească în activitățile lor. 

 

Achizițiile publice inovatoare reprezintă o oportunitate pentru achizitorii publici, 

cetățeni și întreprinderi. Un cadru de politici cuprinzător care să ofere o viziune, o strategie 

și mijloace adecvate este esențial pentru a transforma această oportunitate în realitate. Trebuie 

subliniat faptul că inovarea este atât un factor-cheie al creșterii durabile la care puterea de 

cumpărare publică poate contribui în mod substanțial, cât și un mijloc important de 

îmbunătățire a raportului calitate-preț al serviciilor publice. 

 

Potențialul strategic al achizițiilor publice inovatoare este imens, în special în sprijinirea 

dezvoltării tehnologice în și de către sectorul public. Industriile care depind de vânzările 

către sectorul public pot fi motivate să inoveze și să adopte noi tehnologii prin intermediul 

cererii publice. Sectoarele sociale, cum ar fi asistența medicală, tratarea apei, încălzirea 

centralizată, drumurile și căile ferate depind aproape exclusiv de exprimarea cererii publice.  

 

 



32 

 

În aceste cazuri, achizițiile publice reprezintă un mijloc clar de exprimare a cererii și de 

impulsionare a progresului tehnologic. 

 

Prin încurajarea inovării dinspre partea cererii şi prin orientarea dezvoltării şi a primei aplicări 

de soluţii inovatoare care corespund nevoilor pieţei publice, IPP permite achizitorilor să evite 

costurile caracteristicilor inutile, să prevină ʺdependenţaʺ de furnizori şi să ţină seama 

de cerinţele pe termen lung din sectorul public. 

 

Achizițiile publice inovatoare oferă o „verificare anticipată a situației reale” privind nevoile 

specifice, concrete de achiziții publice în raport cu soluțiile fezabile. Furnizorii pot să 

anticipeze mai bine cererea de noi soluții și să reducă timpul necesar introducerii pe 

piață. Achizitorii pot să compare soluții concurente și să obțină un preț mai bun pentru o soluție 

inovatoare care este mai adecvată scopului.  

 

În cazul în care achizitorii reprezintă o masă critică, aceștia pot crea noi piețe-pilot acționând 

dinspre cerere, astfel încât sectoare întregi să treacă de la soluții brevetate la soluții 

standardizate deschise și să ofere modele de soluții mai fl exibile. În anumite sectoare, 

„stimularea cererii” din partea sectorului public este cel mai important factor în dezvoltarea de 

noi piețe pentru soluții inovatoare. 

 

În pofida beneficiilor potențiale ale IPP atât pentru eficiența serviciilor publice, cât și pentru 

soluții noi pentru nevoile sociale, este important să se recunoască faptul că acestea implică, 

de asemenea, o serie de provocări, riscuri și costuri.  

 

Conform documentului OECD (2017), Public Procurement for Innovation: Good Practices and 

Strategies principalele provocări cu care se confruntă statele care doresc să efectueze 

achiziţii publice inovatoare sunt:  

- aversiunea faţă de riscuri (lipsa capacităţii şi a expertizei necesare pentru a efectua 

evaluări ale riscurilor sau de a adopta măsuri de combatere a acestora); 

- management şi coordonare (lipsa unui management strategic în domeniul inovării, a 

cunoştinţelor privind modalitatea de a găsi un echilibru între riscuri şi beneficii în 

achiziţiile inovatoare, consultarea preliminară a pieţei, iniţierea unui dialog cu părţile 

interesate, lipsa comunicării şi a cooperării); 

- capacitate profesională (lipsa cunoştinţelor şi a expertizei necesare pentru a derula 

achiziţii publice inovatoare, insuficienţa unui personal calificat în acest domeniu); 

- politici care sa sprijine inițiativele privind creşterea cunoştinţelor în domeniu, furnizarea 

de orientări şi oportunităţi de finanţare, elaborarea unui plan naţional de acţiune în 

domeniul IPP); 
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- rezistenţa la schimbare (cultura organizaţională - lipsa motivării funcţionarilor care 

lucrează cu IPP de a aplica abordări şi soluţii inovatoare); 

- cadrul juridic şi de reglementare (cadrul achiziţiilor publice tradiţionale îngreunează 

adoptarea de soluţii inovatoare, lipsa unor reglementări specifice în domeniul IPP); 

- sprijin financiar insuficient pentru realizarea de achiziţii publice inovatoare; 

- fragmentare a sistemelor guvernamentale şi a administraţiilor, a fondurilor şi a surselor 

de finanţare privind IPP; 

- conştientizare (în ciuda creşterii gradului de informare cu privire la achiziţiile inovatoare, 

achizitorii publici cunosc prea puţin rolul pe care achiziţiile publice îl au în achiziţia de 

soluţii şi produse inovatoare; totodată, există o lipsă a cunoştinţelor achizitorilor în ceea 

ce priveşte procesele legate de achiziţiile publice inovatoare); 

- sisteme şi instrumente IT (lipsa unor sisteme de monitorizare şi măsurare a impactului 

IPP); 

- provocări privind timpul (timp insuficient pentru ca funcţionarii care lucrează în domeniul 

IPP să desfăşoare procese privind achiziţiile publice inovatoare - evaluarea nevoii, 

consultarea pieţei, cercetarea brevetelor, corecţii, experimente). 

 

Acelaşi document al OECD face o trecere în revistă a principalelor măsuri adoptate de statele 

membre în direcţia depăşirii provocărilor mai-sus menţionate, astfel: 

- Profesionalizare: training şi educare; 

- Cadru juridic: schimbarea legilor, introducerea unor noi reglementări în domeniul IPP; 

- Cultură organizaţională: creşterea gradului de conştientizare la nivel intern privind IPP; 

- Finanţare: creşterea resurselor financiare privind achiziţiile publice inovatoare; 

- Acţiuni de informare/sensibilizare: adoptarea unor măsuri specfice privind implicarea 

părţilor interesate în procesele IPP; 

- Conştientizarea furnizorilor: acordarea de sprijin şi instrumente educaţionale/de 

training pentru potenţialii furnizori; 

- Monitorizare: introducerea monitorizării sau a evaluării cerinţelor. 

 

Ţinând cont de cele expuse mai sus, o schimbare culturală este imperativă nu numai în rândul 

achizitorilor publici înșiși, ci și în întregul ecosistem: în rândul autorităților de decizie, al 

organismelor de control jurisdicțional, al auditorilor. În acest context, este esențial să existe o 

unitate în rândul factorilor de decizie pentru a aborda aversiunea față de risc și eventualele 

costuri suplimentare generate de blocarea inovării. 

 

Achizițiile publice inovatoare necesită întreprinderea unor activități specifice care nu pot fi 

improvizate. IPP necesită timp, bani și expertiză. Formarea de specialitate, achizițiile bazate 

pe cooperare și promovarea unei culturi antreprenoriale generale pot contribui la consolidarea  
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capacității necesare pentru IPP la un cost care poate fi gestionat.  

 

Mai multe state membre au creat centre naționale de competențe privind IPP care oferă un 

ghișeu unic pentru sensibilizarea, coordonarea activităților de consolidare a capacităților și 

asistarea achizitorilor publici în punerea în aplicare a achizițiilor publice inovatoare. 

 

Pentru a asigura un raport calitate-preț cu adevărat bun, persoanele implicate în procesul 

achizițiilor publice inovatoare necesită un nivel ridicat de motivare și expertiză. 

Profesionalismul este unul dintre factorii-cheie ai succesului. Unele dintre cele mai bune 

exemple de IPP, cum ar fi cele din Barcelona, Lombardia, Austria sau Suedia plasează 

inovarea în centrul politicilor economice locale, cu un personal motivat și calificat. 

 

Această capacitate poate fi dezvoltată prin training, recrutare orientată, apelând la experți 

externi și consultanți sau prin punerea în comun a expertizei cu alți achizitori publici. Chiar și 

la un nivel mai scăzut de ambiție,vor fi utile o bună cunoaștere a pieței și capacitatea de a 

utiliza instrumentele de bază oferite de normele UE modernizate, precum criteriile legate de 

oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (MEAT - Most Economically 

Advantageous Tender) sau cerințele funcționale. 

 

Acest proces de învățare nu se referă numai la achizitorii publici. Întreprinderile, în special cele 

nou-înființate și IMM-urile inovatoare, trebuie, de asemenea, să se implice treptat în procese 

operaționale orientate spre inovare împreună cu sectorul public și să se familiarizeze cu 

practicile administrative specifice. 

 

Este important să se recunoască faptul că realizarea de achiziții publice inovatoare implică un 

risc, de exemplu, livrarea nereușită a unui produs sau serviciu, o incompatibilitate între 

rezultatele preconizate și soluția furnizată etc. Achizitorii publici sunt adesea sceptici în ceea 

ce privește riscul suplimentar presupus de procedurile de achiziții publice, deoarece 

gestionează bani publici. În plus, nefiind supuși presiunilor pieței ca operatorii economici, riscul 

care decurge din achizițiile de soluții inovatoare este mai dificil de justificat. Acesta este motivul 

pentru care acestor preocupări ar trebui să li se acorde atenția cuvenită la momentul elaborării 

proiectelor de achiziții publice inovatoare. 

 

Depășirea aversiunii față de risc este o chestiune ce ține de schimbarea motivației pentru 

achizitorii publici utilizând stimulente financiare și nefinanciare. 

 

Printre stimulentele nefinanciare și comportamentale se numără, de exemplu, recompensarea 

bunelor practici (de exemplu, prin intermediul unor premii naționale pentru IPP), stabilirea 
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achizițiilor publice inovatoare ca obiectiv în cadrul obiectivelor anuale în cariera funcționarilor 

sau a responsabililor din domeniul achizițiilor publice (de exemplu prin stabilirea unor indicatori-

cheie de performanță), oferirea unor oportunități mai bune de promovare pentru achizitorii 

publici care pun în aplicare cu succes achiziții publice inovatoare care modernizează serviciile 

publice mai rapid.  

 

Finanțarea este adesea un factor decizional-cheie pentru inițierea achizițiilor publice 

inovatoare. Pentru a justifica decizia de a direcționa bugetele pentru achizițiile publice spre 

inovare, este important ca achizitorii publici să efectueze o bună analiză economică care să 

demonstreze clar că beneficiile preconizate ale soluțiilor inovatoare (de exemplu, îmbunătățiri 

ale calității/eficienței, reduceri ale costurilor pe ciclu de viață etc.) depășesc costurile de 

investiție necesare. Dovada beneficiilor potențiale ale noilor tehnologii este, astfel, importantă 

pentru achizitorul public în elaborarea analizelor economice pentru luarea deciziei de investiție. 

Certificarea soluțiilor inovatoare îi asigură pe achizitorii publici că noile tehnologii îi pot ajuta 

să își îndeplinească promisiunile. 

 

În plus, există o serie de surse de finanțare care oferă stimulente financiare pentru a-i 

determina pe achizitorii publici să se angajeze în achiziții publice în domeniul inovării. 

Finanțarea specifică poate acoperi multe dintre costurile suplimentare asociate achizițiilor 

publice inovatoare, cum ar fi costul aferent pregătirii și gestionării achizițiilor, consultării 

preliminare a pieței, negocierilor, cercetării și dezvoltării (de exemplu, dezvoltarea de 

prototipuri, testarea și certificarea), mobilizării expertizei tehnice sau juridice specifice, 

procedurilor administrative etc. De asemenea, ea poate compensa costurile intangibile ale 

schimbării culturale și ale schimbării obiceiurilor. 

 

Atragerea inovatorilor, în special a întreprinderilor nou-înființate din domeniul înaltei tehnologii 

și a IMM-urilor inovatoare, este una dintre principalele provocări cu care se confruntă achizițiile 

publice inovatoare. În unele sectoare, aceste întreprinderi se bazează puternic pe achizitorii 

publici pentru folosirea soluțiilor lor inovatoare, în timp ce achizitorii publici ar putea avea 

nevoie de potențialul lor în materie de inovare pentru a furniza servicii publice de ultimă 

generație. În același timp, adesea, întreprinderile nou-înființate și IMM-urile nu dispun de 

capacitățile solide și de performanțele solicitate de obicei de achizitorii publici. 

 

Luând în considerare cele expuse mai sus, achiziţiile publice inovatoare abordează preocupări 

privind modalitatea în care acestea aduc cea mai mare valoare adăugată în ceea ce privește 

calitatea, eficiența din punctul de vedere al costurilor, impactul social și de mediu și dacă aduc 

oportunități pentru piața furnizorilor. Acestea deschid calea către soluții de calitate superioară 

și mai eficiente care apreciază beneficiile sociale și de mediu, îmbunătățesc raportul cost-
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eficacitate și aduc noi oportunități de afaceri pentru întreprinderi. 

 

În încheierea prezentului ghid, facem o scurtă trecere în revistă a principalelor beneficii ale 

achiziţiilor publice inovatoare, după cum urmează: 

 

Pentru autorităţile publice: 

• Soluții la nevoile sau provocările identificate 

• Atragerea de noi furnizori de servicii 

• Reducerea costurilor pe termen scurt, mediu sau lung 

• Niveluri mai ridicate de satisfacţie a personalului şi utilizatorilor 

• Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și tehnicilor care pot fi aplicate în alte proiecte 

• Oportunități de accesare a fondurilor locale, naționale sau europene în domeniul 

inovării 

• Contribuția la obiectivele de mediu și de politică socială 

• Publicitate/Promovare și câștiguri în materie de reputație 

• Beneficii comerciale obţinute din acordarea de licențe sau asocieri în participație 

 

Pentru furnizori: 

• Accesul la clienți importanţi din sectorul public 

• Posibilitatea de a dezvolta proiecte de cercetare și idei cu potenţial de comercializare 

• Înțelegerea provocărilor și priorităților sectorului public 

• Participarea la procedurile de pre-achiziţii şi achiziţii propriu-zise 

• Dezvoltarea expertizei și a competențelor practice 

• Oportunități de accesare a fondurilor locale, naționale sau europene în domeniul 

inovării 

• Publicitate/Promovare și câștiguri în materie de reputație 

• Șanse sporite de a câștiga contracte viitoare 

• Beneficii comerciale obţinute din acordarea de licențe sau asocieri în participație 

 

Pentru societate: 

• Îmbunătățirea serviciilor publice și a infrastructurii 

• Promovarea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă calificate 

• Abordarea provocărilor sociale și de mediu (de exemplu: schimbările climatice, 

eficienţa energetică, utilizarea resurselor, îmbătrânirea populaţiei, excluderea socială) 

• O utilizare mai inteligentă a banilor contribuabililor 

• Sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii 

• Transferul de idei către alte sectoare și industrii 

• Îmbunătăţirea competitivităţii la nivel internaţional 
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• Oportunitatea de a dezvolta noi industrii 

• Îmbunătățirea calității vieții 
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1. KotiDigi - Platforma de servicii de îngrijire la domiciliu și la distanță - 

Model de parteneriat pentru inovare în domeniul achizițiilor publice 

 

Platforma care integrează soluțiile tehnologice utilizate în serviciile de îngrijire la 

domiciliu și la distanță se bazează pe un model de parteneriat pentru inovare.  

 

Achiziționarea platformei se bazează pe înțelegerea faptului că este necesar să se ofere 

o gamă mai largă de servicii pentru mediul casnic pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor 

sociale și de sănătate și pentru a crește autonomia clientului. Orașul Tampere va 

economisi milioane de euro în fiecare an prin integrarea mai multor servicii diferite într-

o singură platformă. Conform modelului de parteneriat pentru inovare, un operator public 

nu achiziționează o soluție gata dezvoltată. În schimb, o nouă soluție este creată în 

cooperare cu întreprinderile. Modelul permite dezvoltarea și testarea atât a unei 

platforme de integrare bazată pe standarde deschise, cât și a serviciilor conexe, cum ar 

fi monitorizarea centralizată, alarmele, gestionarea Registrului dispozitivelor medicale 

etc. Ideea este că, odată ce platforma este funcţională, clientul nu este obligat să 

renunțe la o tehnologie cu care este deja familiarizat. Noua platformă permite adoptarea 

pe scară mai largă a tehnologiilor de monitorizare la distanță a sănătăţii și bunăstării 

clienţilor, și face posibilă dezvoltarea pieței industriale la nivel național, oferind 

întreprinderilor implicate referințe pentru piața internațională. 

 

2. Proiectul FABULOUS 

  FABULOUS este o achiziție înainte de comercializare comună finanțată prin Programul 

Orizont 2020 pentru o linie de autobuz autonomă formată din microbuze care se conduc 

singure. 
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FABULOUS se concentrează asupra modului în care orașele pot utiliza autobuzele 

automate în mod sistematic. Scopul este de a achiziţiona operațiunile unei linii de 

autobuz autonome. Microbuzele care se conduc singure au fost deja testate în cadrul 

demonstrațiilor tehnice din diferite țări, însă nu este încă disponibilă o dovadă a 

conceptului privind gestionarea flotelor autonome, ca parte a furnizării serviciilor de 

transport public. De asemenea, este necesară o demonstrație a maturității economice, 

tehnice, societale și juridice a soluției, într-un cadru real, care să integreze microbuze 

automate în ecosistemul de transport public. Parteneri din 6 orașe, Forum Virium 

Helsinki (Finlanda), Ministerul Afacerilor Economice și Comunicațiilor (Estonia), comuna 

Gjesdal (Norvegia), oraşul Helmond (Olanda), oraşul Lamia (Grecia) și STCP - un 

furnizor de servicii de transport public din zona metropolitană a oraşului Porto 

(Portugalia) acceptă această provocare, achiziționând împreună servicii de cercetare și 

dezvoltare pentru crearea de prototipuri și testarea sistemelor inteligente capabile să 

opereze o flotă de microbuze care se conduc singure în medii urbane. Aceste soluții ar 

trebui să aibă totul inclus: software, hardware, flotă și servicii. Orașele joacă un rol 

important prin combinarea eforturilor lor de sprijinire a pieței în vederea dezvoltării unor 

astfel de sisteme. Acest tip de sistem inteligent de transport și de abordare privind 

transportul integrat este esențială pentru a facilita dezvoltarea durabilă a transportului 

public și pentru ca orașele să poată fi fără mașini în viitorul apropiat. 
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