Observatorul militar

INTERVIU

pentru câteva minute de satisfac]ie
# Bogdan OPROIU
Direc]ia Management Contracte are, în principal,
un rol comercial, de realizare a achizi]iilor, de
atribuire [i derulare a contractelor, fiind [i autoritatea
contractant` care interpreteaz` legea pentru alte
structuri ale ministerului, emi]ând avize de legalitate
[i competen]`. Într-un cuvânt, livreaz` servicii de
achizi]ii pentru tot Ministerul Ap`r`rii, pe aici trecând
aproximativ 80 de procente din bugetul pentru
achizi]ii al ministerului. Desf`[oar` câteva sute de
proceduri de achizi]ie pe an, pentru fiecare din
acestea întocmind dosare de procedur`, de la zece
la câteva sute de pagini de prevederi.
Colonelul inginer C`t`lin Moraru, interlocutorul
Observatorului militar este loc]iitorul [efului Direc]iei,
dar în fapt conduce direc]ia, postul de [ef de direc]ie
fiind neocupat de ceva timp.
- Ce procent din bugetul Ministerului
tegia de achizi]ii, rezult` o specifica]ie tehnic`.
Ap`r`rii trece pe aici, domnule colonel?
Exist` puncte de decizie, pe toat` durata acestui
- Între 25 [i 30%. Pe aici trec cele mai imporproces, privind configura]ia tehnic`, volumul, costante achizi]ii, pentru c` armamentul este scump [i
turile [i se urm`re[te achizi]ia produsului, modul
contractele mari, noi le gestion`m. A[a c` ne
de comportare la utilizator, se face testarea operaocup`m de la contracte de câteva sute de lei, pentru
]ional`, calificarea produsului, omologarea oficial`
nevoile Departamentului Pentru Armamente, la
[i, inclusiv, urm`rirea pe toat` durata ciclului de
contracte de câteva sute de milioane de euro,
via]`. Mai nou, ne ocup`m [i de casarea produselor,
pentru toate categoriile de for]e.
precum [i de mentenan]` pentru programele
- Care sunt cel mai greu de gestionat? Pot
majore ale For]elor Navale [i For]elor Terestre.
s` dea b`t`i de cap [i contractele mici?
- Legat de casarea produselor, am v`zut, în
- N-a[ putea s` spun c` sunt la fel de greu de
atribu]ii, c` direc]ia se ocup` de monitorizarea
realizat cele de 500 de lei, s` zic, sau unul de 200 de
mediului...
milioane. Un contract cu valoare mare are [i pro- Aici este o poveste mai lung`, pentru c` nu [tiu
cedura mai dificil`, este [i mai greu de negociat [i
dac` în cadrul Direc]iei Management contracte
grija pe care trebuie s` o acorzi este mai mare. Dar,
trebuia s` existe aceast` atribu]ie. A fost mo[tenit`,
în acela[i timp, nu pot s` spun c` propor]ia de munc`
pentru c` aveam ofi]eri cu specialitatea NBC care se
este corelat` exact cu valoarea contractului, \ns`,
ocupau de a[a ceva. Exist` [i un motiv, pentru c`
uneori, este posibil s` munce[ti la fel de mult pentru
trebuie s` prevedem în cadrul contractelor anumite
o achizi]ie m`runt` ca [i pentru o achizi]ie de
articole care se refer` la protec]ia mediului [i noi
anvergur`.
putem s` avem grij` de aceste prevederi. Oricum,
- Satisfac]iile [i responsabilitatea sunt direct
începând de anul viitor, ofi]erul responsabil cu
propor]ionale?
protec]ia mediului nu va mai
- Cred c` am parte numai de
]ine de aceast` direc]ie, dar
“ ...|ncepând de anul
aria cu responsabilitatea, de[i, este
în ceea ce prive[te contracacesta, prevedem în
adev`rat c` dup` ce munce[ti un
tele va trebui s` avem grij` s`
contracte posibilitatea
an de zile, ca de exemplu în cazul
nu fie înc`lcate normele de
achizi]ion`rii avioanelor de scurt de a cere furnizorului ca, mediu. Dup` cum spuneam,
[i mediu curier, sim]i, câteva miîncepând de anul acesta,
la solicitarea noastr`,
nute, o jum`tate de or`, satisfac]ie
prevedem în contracte posibis` declaseze [i s`
pentru ce ai f`cut, dar responsalitatea de a cere furnizorului
distrug` produsele de
bilit`]ile au r`mas pân` la finalizarea
ca, la solicitarea noastr`, s`
tehnic` militar`”.
contractului [i chiar [i ulterior.
declaseze [i s` distrug`
- Care este câ[tigul Ministeprodusele de tehnic` militar`.
rului Ap`r`rii în cazul achizi]ion`rii avioanelor
- Am v`zut, pe site-ul Departamentului, o
de curier?
compara]ie, din punctul de vedere al manage- Este unul evident – am luat produsul cel mai
mentului achizi]iilor, cu ce se întâmpl` în alte
bun, care va satisface cerin]ele beneficiarului [i va
armate [i reguli NATO, [i la noi nu apare
permite României s`-[i completeze capacit`]ile de
studiul de fezabilitate ca etap` de sine st`t`ap`rare.
toare. De ce?
- Care este valoarea contractului în cazul
- Studii de fezabilitate producem [i noi, cu sigunou-semnatului contract de achizi]ionare a
ran]`, chiar la Agen]ia de Cercetare pentru Tehavioanelor de scurt [i mediu curier [i ce
nic` [i Tehnologii Militare. Am avut studii de fezainclude?
bilitate la marea majoritate a produselor achizi]io- Aproximativ 219 milioane de euro, sum` în
nate în ultimii doi ani, care ar fi trebuit s` dea
care este inclus` livrarea a [apte avioane, un simuinforma]iile de baz` privind produsele existente pe
lator, suport logistic ini]ial, adic` piese de schimb
pia]`, studii de marketing [i solu]iile pe care am
pentru doi ani de operare [i trainingul pentru prima
putea s` le adopt`m.
grup` de operare. Contractul pentru mentenan]`
- Cine trage ponoasele, dac` un contract nu
pe durata de via]` va fi asigurat de c`tre SMFA.
iese bine, sau are probleme?
- Ce conteaz` cel mai mult în cazul achizi]iei
- Implica]iile, atât pozitive, cât [i negative se
unor produse precum avioanele de scurt [i
concretizeaz` [i se pot adresa doar prin intermediul
mediu curier?
contractelor. O strategie se mai poate schimba, dar
- Noi folosim un sistem integrat de management
un contract nu, a[a c` noi, la direc]ie, suntem primii
al achizi]iilor [i, în principiu ne ghid`m dup` ideea
care „lu`m b`taie” [i abia dup` aceea vedem unde,
cump`r`rii produsului cel mai bun, la cel mai bun
în lan]ul de decizie [i preg`tire, s-au comis erori.
pre]. Asta nu înseamn` la pre]ul cel mai mic.
Dar, oricum, dac` alte probleme se mai pot corecta,
- Ce înseamn` sistem integrat de manala noi, au implica]ie inclusiv juridic` [i trebuie s`
gement al achizi]iilor?
facem fa]` la cel mai înalt nivel, ap`rând interesele
- Este vorba de ni[te instruc]iuni, I 1000, care
Ministerului [i implicit ale Departamentului.
definesc modul în care se realizeaz` o achizi]ie în
- Ce procentaj din necesarul armatei este
M.Ap. În momentul în care se define[te o cerin]`, a
achizi]ionat de pe pia]a intern`?
unei structuri din minister, acesta se bazeaz` pe o
- Ca valoare, relativ pu]in, dar ca num`r de
analiz` a amenin]`rilor. Primele documente sunt
produse, mare. Oricum, avem [i contracte mai mari,
legate de nevoile misiunii, de cerin]ele opera]ionale.
ca de exemplu cel pentru achizi]ionarea ma[inii de
Apoi, urmeaz` etape de fezabilitate, planificare, stralupt` a infanteriei, sau cel cu IAR, pentru elicop-

terele Puma SOCAT, care a tot fost m`rit de-a
lungul timpului.
- De ce a fost m`rit?
- Un contract este ca un organism viu. Se aplic`
corec]ii, sunt necesit`]i ulterioare, tehnica [i
tehnologia evolueaz`, ni se propun solu]ii
tehnologice noi...
- De ce nu ave]i director la Direc]ie?
- E o întrebare pe care mi-am tot pus-o [i eu, dar
nu [tiu r`spunsul. Probabil c` va veni în echip` cu
viitorul [ef al Departamentului.
- {i pân` atunci, v` asuma]i responsabilitatea pentru contracte?
- Am deja un an [i ceva de când ]in locul [efului
de direc]ie [i m` str`duiesc s` îmi fac cât mai bine
treaba. Practic, trebuie s` m` ocup de ambele
func]ii [i trebuie s` fac treaba pentru amândou`.
- Este normal?
- Asta este! Nu cred c` este foarte normal [i
simt c` am lucra mai bine în echip`, pentru c`, de
exemplu, uneori trebuie s` fiu în dou` locuri deodat`
[i fizic nu prea am cum.
- {ti]i deja bugetul pentru anul 2008?
- Aproximativ. Din informa]iile pe care le am,
pentru Ministerul Ap`r`rii va fi undeva sub 1,8 %
din PIB, lucru care înseamn` c` abia vom reu[i s`
desf`[ur`m contractele asumate, deja în derulare,
pe care trebuie s` îndeplinim. Partenerii no[tri sunt
serio[i [i noi trebuie, la rândul nostru, s` ne
îndeplinim obliga]iile de plat`.
- Pl`]ile cum se fac? De exemplu, în cazul
avionului de curier.
- Plata se face la livrarea fiec`rui avion, sau a
celorlalte aspecte prev`zute în contract. A fost una
din condi]ii. Oricum, va fi un efort mare pentru
M.Ap. Anul viitor deja va trebui s` pl`teasc`, pentru
primul avion, în jur de 28 de milioane euro [i va fi
destul de greu s` dea banii dintr-o dat`. Cred c`
pân` acum nu am avut înc` nici un contract pentru
care s` se fac` o plat` atât de mare la livrare.
- Este posibil ca un produs achizi]ionat de
M.Ap. din România s` coste mai mult decât
unul similar achizi]ionat de o alt` ]ar`?
- Este posibil s`-l lu`m [i mai scump [i mai ieftin,
pentru c` totul este determinat de cerere [i ofert`.
Oricum, în general, se fac confuzii, pentru c` se
întâmpl` rar ca dou` produse s` fie identice,
diferen]ele fiind la nivelul personaliz`rilor, în func]ie
de cerin]ele opera]ionale [i specifica]iile tehnice.
Alte surse ale diferen]ei de pre] sunt cantitatea,
condi]iile financiare, termenele de livrare [i altele.
- Ce sentiment ave]i când [ti]i c` sunte]i
responsabil de sume atât de mari?
- La început e mai greu, pân` te obi[nuie[ti.
Dac` vrei s`-]i spun câte nop]i nedormite am,
mi-e greu, c` sunt câteva. În principiu, m`
str`duiesc s` fac totul corect, dar problema este c`
nu întotdeauna totul merge a[a cum ne dorim. În
cadrul unui sistem apar în permanen]` perturba]ii.
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Dar dac` totul ar merge a[a cum ar trebui, noi nici
n-am mai avea ce s` facem aici, ar fi de ajuns un soft.
- Din ce cauz` apar perturba]ii?
- Tot felul de motive. Apare tehnologie nou`, de
exemplu, [i ]i se propune un alt produs, mai bun, [i
trebuie s` renegociezi. Procedurile pe timpul
atribuirii contractului, interesele, sunt foarte mari.
Fiecare încearc` s` demonstreze c` produsul este
cel mai bun... În plus, resursele umane sunt
insuficiente [i în sc`dere în termeni de experien]`
[i preg`tire specific`.
- Vi s-a oferit mit`?
- Aici, la Departament? În mod normal, nu. Este
problema de care eu m` feresc cel mai tare. A[
avea o via]` atât de scurt` aici...Tenta]ia plute[te.
Dac` a[ spune c` primesc mit`, cu siguran]` s-ar
g`si ofertan]i. Dar oricum nu a[ putea ajuta pe
nimeni, din dou` motive: unul, c` a[ fi eu foarte
vulnerabil [i, al doilea, pentru c` toate contractele
sunt supermonitorizate, exist` cel pu]in [apte filtre
[i to]i avem grij` unii de al]ii, [i în aval, [i în amonte.
- Câ]i oameni lucreaz` în Direc]ie?
- Cincizeci. Treizeci de militari [i dou`zeci de
civili. Militarii sunt to]i ofi]eri, majoritatea ingineri,
[i dintre civili, 80% sunt ingineri [i economi[ti.
Forma]ia tehnic` ajut` la rigurozitatea aplic`rii unei
proceduri [i la în]elegerea fenomenului de achizi]ie.
- Care este problema sau stresul cel mai
mare al Direc]iei?
- Este generat de lipsa unei specifica]ii tehnice
foarte clare, care s` [i ajung` la timp. Specifica]ia
tehnic` este o parte a documenta]iei de atribuire,
care descrie produsul ce urmeaz` a fi achizi]ionat.
Calitatea [i prevederile specifica]iei intr`, în anumite
momente, în contradic]ie cu prevederile legale
privind procedurile de achizi]ii. Beneficiarii î[i doresc
cele mai bune produse, îngusteaz` specifica]iile [i
atunci intr` într-o incompatibilitate cu procedura,
noi fiind chiar avertiza]i cu privire la aceste aspecte
de serviciile de marketing ale diverselor firme,
poten]ial concurente. Alteori, specifica]iile sunt prea
stufoase [i confuze [i pe pia]` nu exist` produse
care s` corespund` acelor cerin]e.
- La ce s` se a[tepte militarii din categoriile
de for]e, pentru care lucra]i, pân` la urm`?
- Colegii no[tri din toate structurile trebuie s`
fie convin[i c` ne str`duim s` le asigur`m cele mai
bune sisteme de armament care exist` în acest
moment pe pia]`, bineîn]eles, în m`sura fondurilor
de care dispunem. Ne str`duim s` dep`[im toate
barierele birocratice [i s` realiz`m toate achizi]iile
la timp, dar se simte nevoia ca toate aceste achizi]ii
s` fie mai bine planificate [i s` existe o coordonare
mai bun` în planificare la nivelul Ministerului [i al
SMG. A[a am putea s` nu mai încheiem contracte
anuale, ci acorduri-cadru, lucru care-]i ofer` tot
felul de avantaje: logistice, de planificare, flexibilitate, [i nu s-ar pierde foarte mult timp cu
atribuirea contractelor.

