HINTS AND TIPS (4)
ON
PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURE IN CASE OF BENEFICIARIES WITH PRIVATE STATUS
-

FOR RO PARTNERS -

To the attention of project beneficiaries with private status!
The Joint Secretariat kindly calls the attention of Romanian project partners, private
beneficiaries, to the provisions on public procurement procedure stated in the Project
Implementation Manual (PIM) published on April 27 on the Programmes website:
https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2018/04/PIM-ROHU-27.04.2018_final.pdf . We
would like to kindly draw your attention to all procurement related requirements for
acquisitions below and above EUR 2.500 net. Furthermore, please pay special attention to
the deadlines set in the procurement processes due to the penalties in case of
noncompliance.
We would also like to let you know that the procurement processes within the Interreg V-A
Romania-Hungary Programme are described in the Project Implementation Manual, both in
case of public and private beneficiaries. The provisions of the PIM are completed by the
applicable legal provisions in this matter.
Furthermore, we kindly advise you that the planning and implementing of procurement is
solely the task of project beneficiaries. The beneficiaries also bear the responsibility to follow
the requirements of the Programme and those stated in the law.
The Romanian authority with competence in public procurement is the Agency for Public
Procurement (Agenţia Naţionala pentru Achiziţii Publice (ANAP)) that was founded by Government
Decree 634/2015. It also bears the legal capability to ensure unitary interpretation of public
procurement. Hence, within exercising its functions, ANAP according to Art.3, paragraph (3) letter b)
has the following attributions:
"[...] b) elaborează şi asigură funcţionarea mecanismelor de cooperare
interinstituţională între actorii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în vederea
emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor
legislative în acest domeniu; [...]"
Therefore, for any requests for clarification related to planning and development of
procurement processes within your projects, please see the website of ANAP, which
launched in 2015 a Helpdesk section for offering methodological counselling in public
procurement.
Details on the registration and request for information can be found on their website:
www.anap.gov.ro .
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***
În atenția beneficiarilor de proiecte cu statut privat!
Secretariatul Comun dorește să atragă atenția partenerilor de proiecte români, beneficiari
privați, cu privire la prevederile legate de procedura de achiziții din Manualul de
Implementare al Proiectelor publicat în data de 27.04.2018. Vă rugăm să acordați atenție
tuturor cerințelor cu privire la achizițiile sub și peste 2500 de euro net. De asemenea, vă
atragem atenția la necesitatea respectării termenelor cerute în derularea achizițiilor
datorită penalităților prevăzute pentru nerespectarea lor.
Vă aducem de asemenea la cunoștință că modalitatea de derulare a achizițiilor în cadrul
proiectelor finanțate prin programul Interreg V-A România-Ungaria este prezentată în
Manualul de Implementare al Proiectelor, atât în ceea ce privește regulile aplicabile
beneficiarilor publici, cât și cei privați, prevederile Manualului de Implementare al
Programului completându-se în mod corespunzător cu prevederile legale aplicabile în
materie.
Totodată, vă solicităm să aveți în vedere că modalitatea de planificare și derulare a
achizițiilor este exclusiv în sarcina beneficiarilor finanțării, aceștia având
responsabilitatea respectării cerințelor programului de finanțare și cele prevăzute prin actele
normative în vigoare.
Autoritatea competentă în materia achizițiilor publice în România este Agenţia Naţionala
pentru Achiziţii Publice (ANAP), înființată conform pevederilor HG nr. 634/2015, aceasta deținând
totodată funcția legislativă de asigurare a interpretărilor unitare în domeniul achizițiilor
publice. Totodată, în exercitarea funcției sale, ANAP are, conform prevederilor art. 3 alin (3) lit.
b) din actul normativ citat anterior, următoarele atribuții:
"[...] b) elaborează şi asigură funcţionarea mecanismelor de cooperare
interinstituţională între actorii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în vederea
emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor
legislative în acest domeniu; [...]"
În aces sens, pentru orice nelămuriri legalte de planificarea și/ sau derularea achizițiilor din
cadrul proiectului dvs., vă invităm să consultați site-ul ANAP, care a lansat, în luna iunie
2015, pe pagina sa de internet: www.anap.gov.ro, secțiunea de Helpdesk – punct permanent
cu acces pentru toate autoritățile contractante și operatorii economici, în vederea obținerii de
consiliere metodologică în domeniul achizițiilor publice.
Detalii privind modalitatea de înregistrare și solicitare informații se regăsesc pe pagina de
internet ante-menționată, respectiv www.anap.gov.ro .
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