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1.

Notiuni introductive

Potrivit dispoziliilor art.l1, alin.(3) din H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizilie publicd./acordului - cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice,
Polilia Locald a Municipiului Craiova prin Biroul Achizilii Publice qi Logisticd a
elaborat strategia anuald de achizilie publicS, ce cuprinde totalitatea proceselor de
achizilie publicd planificate a fi lansate pe parcursul anului bugetar 2017.
Scopul prezentei strategii anuale de achizilii este de a planifica procesul de
achizigii publice astfel incdt sd fie indeplinite obiectivele Poliliei Locale a
Municipiului Craiova din punct de vedere organizatoric, financiar, legal qi competitiv.
Planificarea achiziliilor este transformarea misiunii instituliei, scopurilor gi a
obiectivelor in activitAti mdsurabile, utilizate pentru a planifica, bugeta gi gestiona
procesul de achizilii publice din cadrul acesteia.
Strategia anuald de achizilie publicd la nivelul Poliliei Locale a Municipiului
Craiova se poate modifica sau completa ulterior, modificdri/completdri care se aprobd
in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (4) gi (5) din H.G. nr. 39512016.
Pentru modificdrile care au ca scop acoperirea unor necesitdli ce nu au fost
cuprinse inilial in strategia anual6 de achizilii publice, introducerea acestora in
strategie este condilionatd de identificarea surselor de finanfare.
Biroul Achizigii Publice ;i Logisticd a procedat la intocmirea prezentei Strategii
prin utilizarea urm6toarelor informalii gi elemente estimative:
a) nevoile identificate la nivelul Poliliei Locale a Municipiului Craiova ca fiind
necesare a fi satisfEcute ca rezultat a unui proces de achizilie, a$a cum rezulti din
solicitdrile transmise de c6tre structurile de soecialitate beneficiare din cadrul
institutiei:
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b) valoarea estimatd a achiziliilor corespunzdtoare fiecdrei nevoi;
c) capacitatea profesionalS existentd la nivelul autoritdlii contractante pentru
derularea unui proces care sd asigure beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivelul Poliliei Locale a Municipiului Craiova gi, dup6
caz, necesarul de resurse suplimentaie externe, care pot fi alocate deruldrii proceselor
de achizilii publice.
'In cadrul Strategiei anuale de achizilie publicd a fost elaborat Programul anual

al achiziliilor publice qi Anexa privind achiziliile directe pentru anul

2017, ca

instrument managerial utilizat pentru planificarea gi monitorizarea ponofoliului de
procese de achizilii la nivelul Polifiei Locale a Municipiului Craiova, pentru
planificarea resurselor necesare deruldrii proceselor qi pentru verificarea modului de
indeplinire a obiectivelor asumate.
2. Etapele procesului de achizitie publicd care vor fi parcurse in anul 2017
Atribuirea unui contract de achizilie publicS,/acord-cadru este rezultatul unui
proces ce se deruleazd in mai multe etape.
Polilia Locald a Municipiului Craiova, in calitate de autoritate contractantd, prin
structura specializatS, trebuie sd se documenteze qi sd parcurgd pentru fiecare proces
de achizilie publicd trei etape distincte:
a) etapa de planificare lpregdtire, inclusiv consultarea pielei;
b) etapa de organizare a procedurii qi atribuirea contractului/acordului-cadru;

c)

etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea

gi

monitorizarea implementdrii contractului/acordului-cadru.

a procesului de achizifie publicd,
inclusiv consultarea piefei, se iniliazd prin identificarea necesitdlilor gi elaborarea
referatelor de necesitate gi se incheie cu aprobarea de cdtre directorul executiv al
Poliliei Locale a Municipiului craiova a documentaliei de atribuire, a documentelor
2,1, Etapa de planificare/pregitire

suport gi a strategiei de contractare pentru procedura respectivd.

Strategia de contractare este un document al fiecdrei achizigii cu o valoare
estimat6 egald sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din
Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice gi este obiect de evaluare in condiliile
stabilite la art.23 din HG nr.39512016, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Prin intermediul strategiilor de contractare ce se vor elabora pe parcursul anului
2017, se vor documenta deciziile din etapa de planificarelpregdtire a achiziliilor in
legdturd cu:

a) relalia dintre obiectul, constrAngerile asociate gi complexitatea contractului,
pe de o parte, qi resursele disponibile la nivel de autoritate contractanti pentru
derularea activitililor din etapele procesului de achizilie public6, pe de alta parte;
b) procedura de atribuire aleas6, precum gi modalitdlile speciale de atribuire a
contractului de achizilie publicd asociate, dac6 este cazul;
c) tipul de contract propus gi modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de platd in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul
acestuia, misuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitSlilor pentru neindeplinirea
sau indeplinirea defectuoasd a obligaliilor contractuale;
e) justificdrile privind determinarea valorii estimate a contractului/acorduluiPoli!ia
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cadru, precum gi orice alte elemente legate de oblinerea de beneficii qi/sau indeplinirea
obiectivelor Politiei Locale a Municipiului Craiova;
f) justificdrile privind alegerea procedurii de atribuire in situaliile prevdzute la
art. 69 alin. (2)-(5) din Legea nr. 9812016 gi, dupa eaz,, decizia de a reduce termenele
in conditriile legii, decizia de a nu utiliza imparlirea pe loturi, criteriile de calificare
privind capacitalea gi, dupd caz, criteriile de selec{ie, criteriul de atribuire gi factorii de
evaluare utiliza\i;
g) obiectivul din strategiile localelregionale/nafionale la a cdrui realizare
c ontribui e con tr actul lac ordul - cadru re sp e ctiv, dac d e ste cazul ;

h) orice alte

elemente relevante pentru indeplinirea necesitdtilor autoriteili

contractante.

2.2. Etapa de organizare a procedurii qi atribuirii contractului/acorduluicadru incepe prin transmiterea documentafiei de atribuire in SEAP gi se finalizeazd
odat6 cu intrarea in vigoare a contractului de achizilie publicS/acordului-cadru.
Avdnd in vedere dispoziliile legale in materia achiziliilor publice, precum qi
structura organizatoric6 a PoliJiei Locale a Municipiului Craiova, procesele de
achizilie publicd se vor derula prin utilizarea resurselor profesionale proprii, necesare
celor trei etape mai sus identificate existente la nivelul autoritetii contractante.
Urrndrirea respectdrii cu strictele a etapelor proceselor de achizi{ie organizate, a
termenelor stabilite de lege, a condiliil,or de publicitate, precum qi a intocmirii corecte
gi complete a documentelor aferente, se va face de cdtre lucrdtorii structurii de
specialitate din cadrul Biroului Achizilii Publice gi Logisticd pe tot parcursul deruldrii
acestora.

Pentru atribuirea contractelor/acordurilor-cadru, autoritatea contractantd are
obligalia de a desemna persoane responsabile pentru asigurarea evaludrii corecte a
ofertelor S1, dupa caz, a solicitdrilor de particip are, care se constituie intr-o comisie de
evaluare. In acest sens, componenla comisiei va fi alcdtuitd din membri aparfinAnd
person^alului structurilor Poliliei Locale a Municipiului Craiova.
ln cazul in care va fi necesar, existd posibilitatea cooptdrii in cadrul procedurii a
unor experli, care nu vor avea drept de vot in cadrul comisiei de evaluare, insd, in
indeplinirea atribuliilor ce le revin, potrivit legii qi a mandatului primit in baza deciziei
de desemnare, precum qi a competenfelor personale, acegtia vor proceda la intocmirea
unor rapoarte de specialitate asupra cdrora igi exprimd punctul de vedere, pe baza
propriei expertize pe care o de1in.
Astfel, expertul cooptat va fi responsabil din punct de vedere profesional pentru
acuratelea gi realitatea informaliilor consemnate in cadrul raportului de specialitate.
Raportul de specialitate elaborat de expertul cooptat este destinat sd faciliteze
comisiei de evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analizd, a solicitdrilor
de participare/ofertelor qi de stabilire a ofertei/ofertelor cAgtigdtoare.
Celelalte structuri ale autoritS{ii contractante au obligalia de a sprijini activitatea
structurii specializate in domeniul achiziliilor publice din cadrul Biroului Achizi{ii
Publice gi Logisticd, in funclie de specificul gi complexitatea obiectului achiziliei.
Sprijinul acordat vizeazd, in'principal, urmdtoarele:
a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitdJile de produse,
servicii gi lucrd.ri, valoarea estimatd a acestora, precum gi informaliile de care dispun,
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potrivit competentelor, necesare penhu elaborarea strategiei de

contr

actarc a

respectivelor contracte/acorduri-cadru;
b) transmiterea, dacd este cazul, a specificaliilor tehnice, a$a cum sunt acestea
prevdzute la art. 155 din Legea 9812016;
c) in funclie de natura gi complexitatea necesitdlilor identificate in referatele
prevdzllire la lit. a), transmiterea de informalii cu privire la prelul unitar/total aclt:r.lizat
al respectivelor necesitdli, in urma unei cercetdri a pie{ei sau pe baz6 istorici;
d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destina(ie, precum gi
poziJia bugetard a acestora;
e) informarea justificatd cu privire la eventualele modificdri intervenite in
execulia contractelor/acordurilor-cadru, care cuprind e cauza, motivele gi oportunitatea
modificdrilor propuse;

f)

transmiterea documentului constatator privind modul de indeplinire a

clauzelor contractuale.

2.3. Etapa post atribuire contracVacord-cadru, respectiv, executarea qi
monitorizarea implementirii contractului/acordului-cadru
Se vor respecta prevederile CAPITOLULUI V din Legea 98/2016 referitoare la
executarea contractului de achizilie public#acordului-cadru.
3. Programul anual al achizitiilor publice
Programul anual al achiziliiior publice pe anul 2017 la nivelul Polifiei Locale a
Municipiului Craiova se elaboreazd pe baza referatelor de necesitate intocmite qi
transmise de structwile beneficiare gi cuprinde totalitatea contractelor de achizilie
public#acordurilor - cadru pe care autoritatea contractantd intenfioneazd sd le atribuie
in decursul anului 2017.
La elaborarea Programului anual al achiziliilor publice pentru anul 2017 s-a
finut cont de:
a) necesitdlile obiective de produse, servicii gi lucrdri;

b) gradul de prioritate a

necesitdlilor, conform propunerilor structurilor

beneficiare;
c) contractele incheiate in anul 2016 pentru care s-a prevdzut posibilitatea
prelungirii acestora, prin act adilional, pentru maxim 4 (patru) luni de zile, pentru
perioada 01.01 .2017-30 .04.2017;
d) anticip6rile cu privire la sursele de finanlare ce urmeazi a fi identificate.
Dupd aprobarea bugetului propriu, precum gi ori de cAte ori apar necesitdli ce nu
au fost previzionate la intocmirea planului sau intervin modificdri in bugetul Poli{iei
Locale a Municipiului craiova, Programul anual al achiziliilor publice pentru anul
201 7 se v a actualiza/modifi ca, dupd, caz.
Programul anual ai achiziliilor publice pentru anul 2017 al politiei Locale a
Municipiului craiova a fost intocmit cu respectarea prevederilor ordinului nr.
281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziliilor
publice gi Programului anual al achiziliilor sectoriale gi este previzut in anexd la
prezenta Strategie gi cuprinde cel iiulin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achizilie publicd,/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CpV);
Poli!ia
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c) valoarea estimatd a contractului/acordului - cadru ce urmeazd a fi atribuit ca
rezultat al deruldrii unui proces de achizilie, exprimatd in lei, fard TVA, stabilitd in
baza estimdri I or structurilor de specialitate benefi ciare;
d) sursa de finanlare;
e) procedura stabilite pentru derularea procesului de achizilie;
f) data estimatl pentru ini{ierea procedurii;
' g) data estimatd pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
Dupd aprobarea bugetului pe anul 2017 Si definitivarea Programului anual de
achizilii publice pentru anul 2017 al Poliliei Locale a Municipiului Craiova, in termen
de 5 (cinci) zile de la data aprobdrii, prin grija Biroului Achizilii Publice qi Logisticd,
se va publica Programul anual al achiziliilor publice in SEAP gi pe pagina de intemet a
instituliei www.politialocalacraiova.ro, la secliunea Achizilii publice.
De asemenea, semestrial, se va proceda la publicarea in SEAP a extraselor din

Programul anual al achiziliilor publice pentru anul 2017 al Politiei Locale a
Municipiului Craiova; precum gi a oricdror modificdri survenite, extrase care se referd
la contractele/acordurile- cadru de produse gi/sau servicii a cdror valoare estimatd este
mai mare sau egal6 cu pragurile prevdzute la art. I alin. (l) din Legea rc.9812076,
contractele/acordurile-cadru de lucrdri a cdror valoare estimatd este mai mare sau
egald cu pragurile prevdzute l,a art.7 alin. (5) din acelaqi act normativ.
AvAnd in vedere dispoziliile art. 4 din HG nr. 39512016, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, conform cdruia, prin ordin al pregedintelui Agenliei NaJionale
pentru Achizilii Publice (ANAP) se pot pune la dispozilia autoritdlilor contractante $i a
fumizorilor de servicii auxiliare achiziliei un set de instrumente ce se utilizeazd pentru
planificarea portofoliului de achizilii la nivelul autoritelii contractante, fundamentarea
deciziei de realizare a procesului de achizilie gi monitorizarea implementdrii
contractului, precum qi prevenirea diminudrii riscurilor in achizilii publice, structura
specializatd va proceda la revizuirea Programului anual al achiziliilor publice pentru
anul 2017 al Poliliei Locale a Municipiului Craiova in vederea punerii de acord cu
actele normative ce se vor elabora"/aproba in legdtura cu prezenta strategie, in termen
de cel mult 15 zile de la data intrdrii lor in vigoare sau in termenul precizat in mod
expres in actele normative 'incidente.
4. Sistemul de control intern

AvAnd in vedere noua legislalie privind achiziliile publice, ca document de
politicd intem6, sistemul propriu de control intern trebuie sd cuprindd toate fazele
procesului de achizilii publice de la pregdtirea achiziliei pdnd la executarea
contractului, iar cerinlele efective trebuie sd fie diferenliate in func{ie de complexitatea
contractului/acordului-cadru care urmeazd a fi atribuit.
De asemenea, pentru gestionarea corect6, efectivd gi eficientd a procesului de
achizilii publice, controlul intern va trebui sd includd, cel pulin, urmdtoarele faze:
preg6tirea achiziliilor, redactarea documentaliei de atribuire, desfbgurarea procedurii
de atribuire, implementarea contrdctului.
Sistemul de control intem trebuie sd includd urmdtoarele principii:

-

Separarea atribuliilor,
Poli!ia
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a

cu achiziliile publice 9i

a
departamenteloi t"hni"" 9i economice, cerin1e de separare a atribu{iilor care depind de
,.rrrrru umand existent6 la nivelul Polifiei Locale a Municipiului Craiova, respectiv de

financiare/de ptata,

persoanelor responsabile

resursele profesionale proPrii.

Principiul "celor 4 ochi" care implicd impdrfirea clard a sarcinilor in doi paqi:
pe de o parle, ini{ierea gi, pe de altd parte, verificarea, efectuate de persoane diferite.
Fundamentare a avizelor interne acordate de Structura Financiar-Contabilitate
gi Compartimentul Juridic se bazeazd pe recomandiri 9i observalii de specialitate'

-

5. Exceptii

exceplie de la prevederile art. 12 alin. (l) din HG nr. 39512016, c,t
modificdrile gi completdrile ulterioare, in cazul in care Polilia Locald a Mrrnicipiului
Craiova va implementa in cursul anului 201 7 proiecte finanlate din fonduri
nerambursabile gi/sau proiecte de cercetare-dezvoltate va elabora distinct, pentru
fiecare proiect inparte, un program al achiziliilor publice aferent proiectului respectiv,
,.rp..tur"u procedurilor de elaborare cuprinse in legislalia achiziliilor publice.
", Polilia Locald a Municipiului Craiova va inilia qi derula toate procedurile de
achizilie prin sistemul electronic al achiziliilor publice SEAP, iar utilizarea altor
mijloace (offline) se va putea realiza numai in condiliile legii qi numai pentru situaliile

p.i,

-

expres reglernentate Prin lege.

actlzillite diiecte se vor realiza prin intermediul sistemului electronic de
achizilii publice, respectiv, a catalogului de produse, servicii sau lucrdri pus la
de SEAP.
dispozilie
' in cazul
neidentificdrii in cadrul catalogului electronic a produsului, serviciului
sau lucrdrii care ii poate satisface necesitatea sau se constatd c6 prelul postat de
operatorii economici pentru obiectul achiziliei este mai mare decAt prelul pie{ei sau din
motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, Polilia
Locald a Municipiului Craiova prin Biroul Achiz(ii Publice 9i Logisticd va tealiza
achiziliade la orice operator economic, elaborAnd in acest sens o not[ justificativd.

6. Prevederi finale si

tranzitorii

Polilia Locald a Municipiului Craiova, prin compartimentul intern specializat in
domeniul achiziliilor publice, va line eviden{a achiziliilor directe de produse, servicii
qi lucrdri, precum qi a tuturor achiziliilor de produse, servicii qi lucr6ri, ca parte a
Strategiei anuale de achizilii publice.
irezenla Strategie anuald de achizilii publice pe anul 2017 se va publica pe
pagina de internet a instituliei: www.politialocalacraiova.ro .
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