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Strategia anuali de achizirfie publicl pe anul 2018

a Primiriiei Piulesti

l. No{iuni introductive

in conformitate cu prevederile art. ll 1. alin. (3) din din HG nr.
39512016 pentru aprobarea Normelor metodol,ogice de aplicare a prevederilor
referitore la atribuirea contractului de achizilie, publicd/acordului- cadru din Legea

nr.9812016 privind achiziliile publice ..Strategia; enualS de achizilie publici se

reahz.eazd, in ultimul trimestru al anului anterior anului cdruia ii corespund

procesele de achizilie publicd cuprinse in acesrleri, qi se aprobd de cdtre

conducdtorul autoritdlii contractante ".

Potrivit dispoziliilor art. I 1. alin. (2) din HG nr. 39512016 pentru
aprobarea Nornielor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publica/acordului- cadru din Legea nr.9812016
privind achiziliile publice. Primiria Pduleqti, prirn Compartimentul Achizilii
F'ublice, a elaborat strategia anuald de achizilie prublicd care cuprinde totalitatea
proceselor de achizilie publicd planificate a fi lansate de pe parcursul anului

b,ugetar 201 8.

Strategia anuald de achizilie publicii la nivelul Primariei Pdulegti se

poate modifica sau completa ulterior, modificiui/completari care se aprobd

conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificdrilor qi completdrilor in
prezenla Strategie este condilionati de identificarea surselor de finanlare.

Aprobat,



Comparlimentul Achizilii Publice er procedat la intocmirea prezen{ei

litrategii prin utilizarea informaliilor qi a cel pu[in urmltoarelor elemente

estimative:

- nevoile identificate la nivelul Prirniiriei Pduieqti cd fiind necesare a fi

satislbcute cd, rezultat a unui proces de achizilie, aqa cum rezultd acestea din

:;olicit6rile transmise de toate comparlimentelt: de specialitate din Primaria

Paulegti.

- valoarea estimatd a achizi\itlor corespunzdtoare fiecdrei nevoi

- capacitatea profesionald existen{il la nivel de autoritate contractantd

pentru derularea unui proces care sd asigure berreficiile anticipate

- resursele existente la nivel de prirn6rie gi, dupd caz necesarul de

resurse suplimentare externe, care pot fi aloca.te deruldrii proceselor de achizitiii

publice.

in cadrul Strategiei anuale de achizrilie publica la nivelul primdriei se

va elabora Programul anual al achiziliilor pub,lir:e qi Anexa privind achiziliile

directe, cd instrument managerial utilizat penl.ru planificarea qi monitorizatea

porlofoliului de procese de achizilii la nivelul Primdriei Pauleqti.

2. Etapele procesului de achizi{ie publici care vor fi parcurse in anul

2018

Atribuirea unui contract de achiz:i1ie publica lacord-cadru este

rezultatul unui proces ce se deruleazdin mai multe etape.

Primaria Paulegti in calitate de a,ut,critate contractantd, prin

Compartimentul Achizilii Publice trebuie si s;e documenteze Ei sd parcurgd pentru

flccare proces de achizilie publicd trei etape clistincte:

I . etapd de planifi care lpregdtire, incllusiv consultarea pie{ei

2. etapd de organizare aprocedurii gi atribuirea contractului/ acordului -

cadru

3. etapa post atribuire contract/acor:d-cadru, respectiv executarea qi

rlon itorizarea i mp lementari i contractul u i/acord -cadru.



Etapa de planificarelpregdtire a procesului de achizilie publicd

Se initieazapfin identificarea nec:esiitdlilor qi elaborarea referatelor de

necesitate gi se incheie cu aprobarea de cdtre orclonatorul de credite a

documenta{iei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum gi a strategiei

de contractare pentnr procedura respectivd.

Strategia de contractare este un document al fiecdrei achizilii cu o

,raloare estimatd egala sau mai mare decdt pragurile valorice stabilite la art.7 alin.

1j din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice qi este obiect de evaluare in

condiliile stabilite la art.23 din HG nr. 395l2}l l15 pentru aprobarea Normelor

rnetodologice de aplicare a prevederilor referitorare la atribuirea contractuitului de

tichizilie publicd /acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice

Prin intermediul strategiei de conLtractare se documenteazd decizii\e

<Jin etapd de planificare/pregdtire a achiziliilor irr legdturd cu :

- relalia dintre obiectul, constrdngerili: asociate qi complexitatea

contractului, pe de o par1e, gi resursele disponibile pentru derularea activitdlilor din

ctapele procesului de achizilie publicS, pe de altdparte

- procedura de atribuire aleas6, precurn gi modalitalile speciale de

atribuire a contractului de achizilie publica asociate, dacd este cazul;

- tipul de contract propus qi modalitat,ea de implemenlare a acestuia

- mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in
cadrul acestuia, mdsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitalilor pentru

neindep l i ni rea sau indepl ini rea de fectuoasd a ob,li gaf i ilor contractuale :

j ustifi carile privind determinarea val orii estimate a contractului/acord-

cadru, precum gi orice alte elemente legate de olclinerea de beneficii qi/sau

i ndeplinirea obiectivelor



- justific[rile privind alegerea proceduuii de atribuire in situaliile

prevdzute la art. 69 alin.2-5 din Legea nr.98/20'16 privind achiziliile publice qi,

clupd caz, decizia de a reduce termenele in conrdi.liile legii, decizia de a nu utiliza

impar-{irea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea qi, dupd caz, criteriile

cle selec{ie, criteriul de atribuire qi factorii de evialuare util\za\i

Etapa de organiz are a procedurii qi atribuire a contractului/acord-

cadru incepe prin transmiterea documenta{iei ,Ce atribuire in SEAP gi se finalizeazd

odatd cu intrarea in vigoare a contractului de erchizilie publicd lacord cadru.

AvAnd in vedere dispoziliile legale in materia achiziliilor publice, se

,,,a realiza un proces de achizilie publicd prin utilizarea uneia dintre urmdtoarele

abordari, respectiv cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei

etape mai sus identificate existente.

3. Programul anual al achizifiilor publice

Programul anual al achizililor publice pe anul 2018 la nivelul

p ri mari e i se el abore azd pe baza r eferatelor de necesitate transmi se de

compartimentele de specialitate gi cuprinde totalitatea contractelor ce achizilie

publica/acord-cadru pe care prim6ria intenlioneazd sd le atribuie in decursul anului

:201 8.

La elaborarea Programului anual a.l achizi\tilor publice pentru anul

201 8 s-a finut cont de:

- necesitdlile obiective de produse, servicii qi lucrari

- gradul de prioritate a necesitAlilor, conform propunerilor

comparlimentelor de specialitate :

- anticipdrile cu privire la sursele de finanlare ce vrmeazd a ft

identificate.



Dupa aprobarea bugetului propriu, Flrecum Ei ori de c6te ori intervin

rnodificdri in bugetul prim[riei, Programul anual al ach\ziliilor publice pentru anul

2018 se va actualiza, in funclie de fondurile atrrrobate.

Programul anual al achiziltilor publice pentru anul20t8 al Primdriei este

prevdzut in ANEX A la prezenla Strategie gi cuprinde cel pulin informalii
referitoare la :

-obiectul contractului de achizilie publica/acord cadru:

- codul vo cabul arul ui comu n al achizr"ili i I or pub I ice(CPV)

-valoarea estimatd a acordului - cadr:u ae unneazd a fi atribuit cd rezultat

erl derulariii unui proces de achizilie, exprimata jin lei, 17rd TVA, stabilita inbaza
cstimarilor compartimentelor de specialitate;

-sursd de finanfare:

-procedura stabilitd pentru derulareeL p,rocesului de achizilie

- data estimatd pentru pentru inilierea procedurii:

- datd estirnatd pentru atribuirea contractului;

-rnodalitatea de derulare a proceduriLi rJe atribuire, respectiv online sau

offline.

Dupa aprobarea Bugetului pe anul ,2018 qi definitivarea Programului

anual de achizilii publice pentru anul 2018 al primariei gi in termen dc 5 zile

lucrdtoare de la data aprobirii, prin grijd Compa.rtimentul Achizilii Publice, se va

publica Programul anual al achizitriilor publice in SEAP'$i pe pagin[ de internet al

instituliei http ://www.paulestism.ro/.

De asemenea, semestrial se va proceda Ia publicarea in SEAP a

extraselor din Programul anual al achizililor putrlice pentru anul 2018 al primdriei,

precum Ei a oricdror modific[ri asupra acestuia, extrase care se referd la

<;ontractele/acordurile-cadru de produse qi/sau srorvicii a cdror valoare estimatd este

rnai mare sau egal6 cu pragurile prevdzute la art.7 alin. I din Legea nr.9812016

privind achiziliile publice, contracteleiacordurilre-cadru de lucrari a c6ror valoare

estimatd este mai mare sau egalS cu pragurile prev6zute la art.7 alin. 5 din Legea



nr.98/2016 privind achiziliile publice. Publicaretl se va laceintermen de 5 zile

lr-rcrdtoare de la dat6 modificdrilor'

Av6nd in vedere dispoziliile art. 4 din HG nr. 39512016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

a,tribuirea contractului de achrziliepublicfl'acordului-cadru din Legea ru' 9812016

privind achiziliile publice, conform cdruia "prin prdin al preEedintelui Agenliei

Nlalionale pentru Achizilii Publice (ANAP) se pot pune la dispozilia autoritalilor

contractante qi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziliei un set de instrumente ce

se utilizeazd pentru planificarea portofoliului d.e achizilii la nivelul autoritalii

contractante, fundamentarea deciziei de realizetre a procesului de achizilie 9i

ntonotorizarea irnplementdrii contractului, prer;um qi prevenirea diminuarea

riscurilor ip achizilii publice". Compartimentul .u\chizilii Publice va proceda la

revizuirea programului anual al achizilrilor purblice pentru anul 2017 al primariei in

vederea punerii de acord cu actele normative c,e se vor elaboralaptobd in iegdturd

c:u prezenla strategie, in termen de cel 15 zile <le la datd intrarii lor in vigoare, sau

in termenul precizat in mod expres in actele nonnative ce se vor elaboralaptobd.

4. Sistemul de control intern

Av6nd in vedere noud legislalie prrivind achiziliile publice, cd

document de politicd internd, sistemul propriu de control intem trebuie sd acopere

toate f-azele procesului de achizilii publice de ta pregdtirea achiziliei pAnd la

cxecutarea conrractului, iar cerinlele efective l.rebuie diferenliate in funcfie de

r:omplexitatea contractului de achizilie publicii care urmeazd a fi atribuit.

De asemenea, avAnd in vedere standardele de control intem pentru

gestionarea efectivd a procesului de achizilii prublice controlul intem va trebui sd

includa cel pulin urmatoarele faze: pregdtirea achiziliilor, redactarea documentaliei

r1e atribuire, desfbqurareaprocedurii de atribuire, implementarea contractului'

Sistemul de control intern trebuie sd includd urm6toarele principii:

- Separarea atribu{iilor, cel puJin inl.re funcliile opera{ionale 9i func{iile

financiare lde plata, persoanelor responsabile ou achiziliile publice Ei



compafiimentele tehnice qi economice, cerinle dr: separare a atribufiilor care

depind de alocarea cu personal, respectiv de resursele profesionale proprii.

-,,Principiul celor 4 ochi" care implii:a impdrlirea clard a sarcinilor in doi

paqi: pe de o parle inilierea gi pe de altdparte verificarea, efectuate de persoane

d iferite.

5. F)xcepf ii

Prin excep{ie de laart. 12 alin. (1) din HG nr. 39512016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizilie publicS/acond-cadru din Legea 9812016 privind

achiz.iliile publice, in cazul in care primaria va innplementa in cursul anului 2017,

proiecte finanfate din fonduri nerambursabile q,i/sau proiecte de cercetare

dezvoltare va elabora distinct, pentru fiecare prroiect in parte un program al

achiziliilor publice aferent proiectului respecti'v, cu respectarea procedurilor de

elaborare cuprinse in legisla{ia achiziliilor publice, a procedurilor prevdzute in
prezenla Strategie qi a procedurilor operaJionale interne.

AvAnd in vedere dispoziliile aft. 2 alin. (2) din Legea nr.9812016

privind achiziliile publice precum qi ale art. 1 din HG nr.39512016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru din Legea nr.9812016

privind achiziliile publice, cu referire la excepl.drile de la legislalia achizi{iilor
publice a achiziliilor de produse, servicii qi/saur lucrdri care nu se supun regulilor

legale, se va proceda la achizigia de produse, ser'',iicii qi/sau lucrdri exceptate, pe

baza propriilor proceduri opera{ionale interne rle atribuire cu respectarea

principiilor oare stau la baza atribuirii contractelor de achizilie publica respectiv

nedescriminarea. tratamentul egal, recunoaqterear reciprocd, transparenld,

propo( i on alitatea, asumarea rdspunderi i.

Prirndria va derula toate procedurile de achizilie numai prin sistemul

electronic al achiziliilor publice SEAP. Ut\lizarea altor mijloace (offline) se va

putea realizanumai in condiliile legii gi numai pentru situaliile expres reglementate

prin lege. Prin excep(ie dc la regulS online, procedurile de achizilie realizate pe

baza procedurilor interne proprii, se vor realiza in sistem offline.



6. Prevedori finale qi tranzitorii

frimdria prin compartimentul intern specializat in domeniul achiziliilor,

va line evipenld achizililor directe de produse, servicii gi lucrdri, precum qi a

tuturor act{iriliilor de produse, servicii gi lucrdri, cd parte a Strategiei anuale de

achizilii prlrblice.

prezenla Strategie anuald de achizilii pe anul 2018 se va publica pe

pagina de flnternet http : //www.paulesti sm. rol.

f;ntocmit,

Codru!a


