NOTĂ
Clarificări privind aplicarea procedurilor de achiziții în mediul on‐line
În scopul clarificării unor aspecte referitoare la aplicarea Manualului operational de
achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 – Versiunea 1 (cod manual M01‐3),
raportat la modul de desfășurare a procesului de achiziții on‐line pe portalul AFIR, vă facem
următoarele precizări :
Solicitanții vor derula procedurile de achiziții pentru serviciile eligibile în conformitate cu
Instrucțiunile și Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați.
Astfel, în cazul contractelor mai mari de 15.000 euro fără TVA, solicitanții vor parcurge
aceleași etape

ale fluxului de achiziții în mediul on‐line pentru procedura selecție ca și

beneficiarul privat, respectiv: autentificare în portalul AFIR, introducere date utilizator –
solicitant, încărcarea și publicarea invitației de participare pe portalul AFIR, vizualizare
oferte/contestații depuse și selectarea ofertei câstigătoare.
De asemenea, în cazul contractelelor mai mici sau egale cu 15.000 euro fără TVA,
solicitantul poate opta pentru aplicarea procedurii cu o singură ofertă sau a celei menționate mai
sus. În acest caz solicitantul, depune spre verificare si avizare numai contractul, Anexa IV –
declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese și certificatul
constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre
acționariatul ofertantului și solicitant.
Etapele prezentate anterior sunt prevăzute și în Manualul de utilizare pentru beneficiari,
solicitanți și ofertanți (tutoriale) postat pe pagina de Internet a AFIR.

Menționăm că este interzisă divizarea achizițiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri
sau lucrări a căror valoare depășește 15.000 de euro fără TVA, în contracte mai mici cu scopul
evitării procedurii de selecție de oferte.
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Atragem atenția că, verificarea și avizarea dosarelor de achizitii în mediul on‐line se va
efectua la nivelul OJFIR și CRFIR, prin intermediul departamentelor de specialitate numai după
ce solicitantul va semna contractul de finantare cu AFIR.
Prezenta notă vizează completarea manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii
privați ai PNDR 2014‐2020, în sensul unor precizări referitoare la modalitate de derulare a
achizițiilor desfășurate în mediul on‐line înainte de semnarea contractului de finanțare.
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