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HINTS AND TIPS (1) 

ON 

PUBLIC PROCUREMENT, FOR RO PARTNERS 

 

Dear Lead and Project beneficiaries, we do our best to provide you with practical and up to 

date information during the implementation of your projects. For this reason, we are going to 

put together a series of “Hints and Tips”, useful during project implementation phase. 

Our first intervention is addressed to RO beneficiaries and refers to Article 5, 

paragraph 1 of the Subsidy Contract, according to which: 

“The starting date for the eligibility of expenditure may be the first day after approval of the 

project by the Monitoring Committee, unless regulated otherwise in art. 2 paragraph 2). 

Expenditures for the operation must be paid out at the latest within 30 calendar days after the 

implementation period. Expenditures committed and incurred after the finalization of the 

implementation period shall not be eligible”. 

This must be interpreted in accordance with the RO legislation in force, namely:   

NORMELE METODOLOGICE din 29 aprilie 2016, de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în 

perioada 2014-2020, Articolul 2, alin.  

(2) În cazul proiectelor propuse la finanțare în anul bugetar curent, dar ale căror 

contracte/decizii/acorduri/ordine de finanțare nu au fost încheiate cu/pentru autoritățile de 

management/autoritățile naționale, ordonatorii de credite potențiali beneficiari pot desfășura 

procedurile de achiziție publică prevăzute a se derula în cadrul proiectelor, pe baza fișei 

menționate la art. 1 alin. (5), numai după introducerea corespunzătoare a creditelor de 

angajament și a creditelor bugetare în buget, iar semnarea contractelor de atribuire a 

achizițiilor publice va fi făcută numai în condițiile în care 

contractul/decizia/acordul/ordinul de finanțare este semnat/semnată de Autoritatea 

de management. 

Aceasta înseamnă că puteți efectua cheltuieli pentru implementarea proiectelor 

dumneavoastră, începând cu data menționată în contractele de finanțare, la Articolul 2, 

alin. 2), cu excepția celor care derivă din achiziții publice.  

 

https://lege5.ro/Gratuit/geytsobzgy3a/normele-metodologice-de-aplicare-a-ordonantei-guvernului-nr-29-2015-privind-gestionarea-si-utilizarea-fondurilor-externe-nerambursabile-si-a-cofinantarii-publice-nationale-pentru-obiectivul-cooperare-?pid=100656382&d=2018-04-18#p-100656382
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Procedurile de achiziție pot fi demarcate și chiar derulate, până la faza de semnare a 

contractelor de furnizare/servicii/lucrări. Acestea se vor semna numai după data semnării 

contractelor de finanțare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


