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Zamówienia publiczne w Rumunii są nadzorowane przez Krajową Jednostkę ds. Regulowania i Monitorowania
Zamówień Publicznych.

Informacje o Krajowej Jednostce ds. Regulowania i Monitorowania Zamówień Publicznych (ANRMAP, Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice) znajduja się na stronie www.anrmap.ro).
ANRMAP jest instytucją odpowiedzialną za realizację polityki w zakresie zamówień publicznych, w tym m.in. za:
opracowanie aktów prawnych
prowadzenie monitoringu, analiz i nadzoru nad postępowaniami o zamówienie publiczne
reprezentowanie Rumunii na forach instytucji unijnych
inicjowanie działalności szkoleniowej w zakresie zamówień publicznych
prowadzenie działalności doradczej dla zamawiających.
Agencja dba o to, aby system zamówień publicznych w Rumunii spełniał standardy UE i w jej ramach był
dostępny również dla podmiotów m.in. polskich.
W strukturze Ministerstwa Finansów Publicznych funkcjonuje Wydział ds. Koordynacji i Weryﬁkacji Zamówień
Publicznych (Unit for Coordinating and Verifying Public Procurement), którego rolą jest kontrola zgodności
aspektów proceduralnych postępowania przetargowego z prawem w zakresie zamówień publicznych, koncesji na
roboty oraz koncesji na usługi począwszy od publikacji ogłoszenia o zamówieniu aż do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy.
Głównym aktem prawnym regulującym system zamówień publicznych w Rumunii jest Nadzwyczajne
Rozporządzenie Rządu (Government Emergency Ordinance) nr 34/2006 w zakresie udzielania zamówień
publicznych, koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi.
Wszystkie ogłoszenia o przetargach są publikowane w portalu Elektronicznych Zamówień Publicznych eLicitatie
(http://www.e-licitatie.ro), który prezentuje oferty i zamówienia administracji i podmiotów publicznych.
Do udziału w licytacjach niezbędna jest rejestracja. Strona dostępna jest w języku angielskim – przełączenie w
lewym głównym rogu. Również w lewym głównym rogu strony znajduje się przeniesienie na listy zamówień,
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kontraktów i koncesji (odnośnik „Notices”). Wstępne oferty i zamówienia można przeglądać bez rejestracji.
Zamówienia po publikacji na stronach eLicitatie zamieszczane są także w rumuńskim Monitorze Oﬁcjalnym,
www.monitoruloﬁcial.ro.

Odwołania
Za rozpatrywanie skarg w zakresie zamówień publicznych w Rumunii odpowiada Krajowa Rada ds.
Rozpatrywania Skarg (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – C.N.S.C.). Instytucjonalnie Rada podlega
rządowi, ale jest niezależna w swoich decyzjach. Posiada uprawnienia w zakresie rozpatrywania skarg,
wniesionych w trakcie procedury przetargowej, przed podpisaniem umowy, przez wyspecjalizowane zespoły.
Dodatkowe informacje o Krajowej Radzie ds. Rozpatrywania Skarg, jak i o systemie odwoławczym Rumunii,
można znaleźć na stronie: http://www.cnsc.ro/index.php/en. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, po zawarciu kontraktu, skargi rozpatrywane są przez sądy okręgowe, a odwołania przez –
Regionalny Sąd Apelacyjny lub – w przypadku zamówień w dziedzinie infrastruktury – Bukareszteński Sąd
Apelacyjny.
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