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 Planul de achiziţii se verifică în mod centralizat de către managerul de proiect, pe baza 

necesităţii achiziţiilor ce urmează a fi realizate, tipului de achiziţii ce se vor efectua, servicii sau 

bunuri (lucrări nu este cazul pentru acest proiect), a valorii contractelor ce urmează a fi 

achiziţionate şi a codurilor CPV identificate pentru servicii şi bunuri.  

Pregătirea achiziţiei si finalizarea acesteia constă în întocmirea documentatiei conform procedurii 

elaboratea si vizata de catre comisia desemnata de reprezentantul legal. 

In cadrul comisiei, membrii comisiei intocmesc o notă privind determinarea procedurii ce trebuie 

aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie si pregatesc dosarul de achizitie 

directa/competitiva conform procedurilor in vigoare. 

Managerul de proiect initiaza achizitiile conform planificarii din planul de achizitie depus odata 

cu cererea de finantare. 

Procedură achiziție directa- conform Ordinului nr. 6712/890 

Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (de exemplu: contract, dacă este cazul, 

comandă, bon fiscal/factură, ordin de plată, extras de cont, notă de recepţie, fişă de cont, 

documente de transport sau altele, după caz). 

    Pentru achiziţia directă nu este obligatorie semnarea unui contract. În cazul în care 

solicitantul/beneficiarul privat consideră că pentru predictibilitatea relaţiilor comerciale are 

nevoie de clauze contractuale clare, acesta poate semna un contract în acest sens. 

Produsele/serviciile achizitionate se monitorizeaza pana la finalizare cu Proces verbal de predare 

primire produse/servicii. 

Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să facă dovada realităţii cheltuielii efectuate, inclusiv prin 

înregistrări contabile. Realitatea cheltuielilor trebuie dovedită şi în cazul vizitelor la faţa locului 

efectuate de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/organismele cu 

competenţe în verificarea fondurilor europene. 

Achiziții prin procedură competitivă 

În ceea ce priveşte achiziţiile cu valoare ce depășeste pragul minim, procedura  este aceea a 

întocmirii unei documentaţii pentru ofertanţi pentru atribuirea contractelor.  

Aceasta documentaţie va fi semnată de managerul de proiect şi de reprezentantul legal şi va fi 

postata scanată pe site-ul www.fonduri-ue.ro – secţiunea Anunțuri achiziții- http://www.fonduri-

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/anunturi-achiziti
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ue.ro/anunturi-achiziti, pentru a fi asigurat principiul transparenței şi participării oricărui 

ofertant la procedura de atribuire.  

Managerul de proiect va monitoriza desfasurarea procesului de achizitie si va avea in vedere  

următoarele principii: 

    a) principiul transparenţei; 

    b) principiul economicităţii; 

    c) principiul eficienţei; 

    d) principiul eficacităţii. 

    I. Transparenţa la iniţierea procedurii: 

    a) solicitanţii privaţi trebuie să publice un anunţ într-un cotidian/ziar/publicaţie/gazetă 

naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit sau online, ori pe o pagină web dedicată serviciilor de 

publicitate, în aceeaşi zi cu transmiterea de invitaţii de participare; 

    b) beneficiarii privaţi trebuie să publice un anunţ însoţit de specificaţiile tehnice aferente pe 

pagina web https://www.fonduri-ue.ro. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea unei 

corecţii financiare în conformitate cu partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014. 

    II. Transparenţa la încheierea procedurii: 

    a) solicitanţii privaţi trebuie să comunice în scris tuturor ofertanţilor rezultatul procedurii 

competitive, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie; 

    b) beneficiarii privaţi trebuie să completeze informaţiile referitoare la câştigătorul contractului 

pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea 

contractului. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage după sine aplicarea unei corecţii 

financiare în conformitate cu partea a 3-a pct. 2 din anexa la H.G. nr. 519/2014 

 Principiul economicităţii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea 

rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoarea acestor rezultate. 

 Principiul eficienţei presupune asigurarea unui raport optim între resursele utilizate şi rezultatele 

obţinute. 

 Principiul eficacităţii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare 

activitate planificată, în sensul obţinerii rezultatelor scontate. 

http://www.fonduri-ue.ro/anunturi-achiziti
https://www/
https://www/
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Evitarea conflictului de interese 

Solicitanţii/Beneficiarii privaţi, persoane fizice/juridice, în aplicarea procedurilor competitive de 

achiziţie au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să 

determine apariţia unui conflict de interese.-  

Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să includă în dosarul achiziţiei o declaraţie pe propria 

răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, 

precum şi declaraţia ofertantului câştigător, conform modelului orientativ din Ordinul nr. 

6712/890” 

 

Toate achizitiile atribuite vor fi monitorizate corespunzator de catre managerul de proiect pana la 

indeplinirea contractului.  

Pentru plata furnizorilor Managerul de proiect va initia plati din fondul de prefinantare sau va 

initia cereri de plata pe baza de Proces verbal de predare-primire produse/servicii, factura 

aferenta si documente justificative care atesta indeplinirea partii din contract pentru care se 

solicita plata. 


