
AUTORITATE CONTRACTANTA:
MUNICIPIULMOTRU
BD. GARII, NR. l,JUD. GORJ
C.F.: 5455844

STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII P
PENTRU ANUL 2O2O

A MI]NICIPIULUI MOTRU

l.INTRODUCERE
in conformitate cu prevederile art. 1 1, alin. 3 din HG 395/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizilie publicl/acordurilor cadru din Legea 9812016 privind achiziliile publice,
autoritatea contractante Municipiul Motru, prin Compartimentul Achizilii Publice a

procedat la intocmirea prezentei strategii.
La elaborarea strategiei, au fost avute in vedere cel pu[in urmdtoarele informalii

qi elemente estimative:
- nevoile identificate la nivel de autoritate contractante ca fiind necesare a fi

satisficute ca rezultat al unui proces de achizilie publicd aqa cum acestea

rezulti din solicitdrile transmise de serviciile de specialitate din cadrul PrimSriei
municipiului Motru;

- achizilli cu caracter de regularitate, achizilii a cdror intenlie de realizare nu a

fost lEcuti cunoscutd pAnd in prezent de cdtre serviciile de specialitate;
- valoarea estimatd corespunzitoare fiecdrei nevoi;
- capacitatea profesional5 existentd la nivel de autoritate contractanta pentru

derularea unui proces de achizilie care sd asigure beneficii anticipate;
- dupd caz, necesarul de resurse exteme care trebuie alocate fiecdrei achizilii.

in cadrul strategiei anuale de achizilii publice la nivelul Municipiului Motru,, se

vor elabora: Programul anual al achiziliilor publice ca instrument managerial utllizat
pentru planificarea qi monitorizarea portofoiiului de procese de achizilie la nivel de

autoritate contractanti, lista achiziliilor directe qi, dacd este cazul, programele de

achizilii publice pentru proiectele cu finan{are nerambursabili.

2. ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea unui contract de achizilie publici/acord cadru este un proces ce se

deruleazd in mai multe etape.
Municipiul Motru, in calitate de autoritate contractante, prin Compartimentul

Achizilii Publice dar gi a celorlalte servicii de specialitate, trebuie sd se documenteze
qi si parcurgd pentru fiecare proces de achizilie pub1ic6, trei etape distincte qi anume:
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a. etapa de planificare/pregdtire a procesului de achizilie public6, inclusiv
consultarea pielei;

b. etapa de organizare a procesului de achizilie qi atribuirea contractului;
c. etapa post-atribuire a contractului/acordului cadru, respectiv implementarea Ei

monitorizarea implementdrii contractului/acordului cadru.
Cele trei etape, presupun parcurgerea urm6torilor paqi: :

a. etapa de planificarelpregdtire a procesului de achizilie public6, inclusiv
consultarea pielei:
- se iniliazd prin identificarea necesitdlilor ;i elaborarea referatelor de

necesitate de citre compartimentele inteme specializate;
- se incheie cu aprobarea de cdtre conduc6torul autoritEii contractante a

documentaliei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum qi a

strategiei de contractare pentru fiecare procedurd in parte. Sfiategia de

contractare este un document specific fiec6rei achizilii a cirei valoare
estimatd este mai mare sau egale cu pragurile valorice stabilite la art. 7, alin.
5 din legea 9812016. Prin intermediul strategiei de contractare se vor
documenta deciziile din etapa de planificare/pregdtire aachiziliei, in leg5turd

cu:
o relafia dintre obiectul, constrdngerile asociate qi complexitatea

contractului pe de o parte, gi resursele disponibile la nivel de autoritate
contractanti pentru derularea tuturor activitellor din etapele procesului

de achizilie publicS; :

o procedura di atribuire aleasS, precum qi modalitnlile speciale de atribuire
a contractului de achizilie publicd asociate, dac6 este cazul;

o tipul de contract propus qi modalitatea de implementare a acestuia;

o mecanismele de plati in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul

acestuia, mdsuri de gestionare ale acestor riscuri;
o stabilirea de penalitili pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi

a obligafiilor contractuale;
o justificiri privind determinarea valorii estimate precum gi orice elemente

legate de oblinerea unor beneficii sau indeplinirea unor obiective in urma

implementirii contractului;
o justificdri privind alegerea procedurii de atribuire gi, dupd caz, decizia de

a reduce termenele in condiliile legii;
o decizia de a utiliza sau nu imp64irea pe loturi;
o justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea qi dupd caz,

criteriile de seleclie;
o justificarea criteriului de atribuire gi, dupd caz, a factorilor de evaluare;

o dacd este cazul, obiectivul din Strategia Locali de Dezvoltare la a cdrui :

indeplinire contribuie implementarea contractului incheiat in urma

deruldrii procesului de achizilie;
o orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitdfilor autoritilii

contractante .

Aceastd etape se va realiza de c6tre autoritatea contractante utilizdnd resursele

proprii. in cazul in care resursele proprii nu permit intocmirea acestor

documente, prin exceplie de la regula propusa mai sus, se va recurge la ajutorul
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unui funizor de servicii de achizilie, selectat in condifile legislaliei privind
achiziliile publice.

b. etapa de organizare a procedurii gi de atribuire a contractului/acordului cadru
- incepe prin transmiterea documentaliei de atribuire in SEAP;
- primirea de oferte, evaluarea acestora Ei stabilirea ofertei c6qtigitoare prin

aplicarea criteriului de atribuire stabilit in cadrul strategiei de contractare;
- se finalizeazd odati cu intrarea in vigoare a contractului de

achizilie/acordului cadru.
Avdnd in vedere dispoziliile legale in materie de achizilii publice, autoritatea
contractanti, va realiza aceaste etapi din cadrul procesului de achizilie publici prin
utilizarea uneia din urmdtoarele aborddri: fie cu resursele profesionale proprii, fie,
prin exceplie de la regula propusd mai sus, se va recurge la ajutorul unui funizor
de servicii de achizilie, selectat in condiliile legislafiei privind achiziliile publice.

c. etapa post-atribuire a contractului/acordului cadru, respectiv implementarea ;i
monitorizarea implementirii contractului/acordului cadru:
- incepe odati cu transmiterea cdtre serviciile de specialitate a

contractelor/acordurilor cadru incheiate in urma derulirii unui proces de

achizitje publicd;
- se frnalizeazi odatd cu indeplinirea tuturor obilgaliilor contractuale de cdtre

contractant.
in aceasti etapd, Compartimentul Achizilii Publice colaboreaz6 cu serviciile de

specialitate care urm6resc implementarea contractului de achizilie public5 qi igi

exprimd punctul de vedere in ceea ce priveqte legalitatea modificirii unor clauze

contractuale gi/sau incheierea unor acte adilionale in urma intrdrii in vigoare a
contractului

3. PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
Programul anual al achiziliilor publice la autoritatea contractante Municipiul

Motru qi lista achiziliilor directe, se elaboreazE in baza referatelor de necesitate

transmise de compartimentele, birourile qi serviciile de specialitate 9i cuprinde

totalitatea contractelor/acordurilor cadru pe care autoritatea contractanti intenlioneazd

sd le atribuie pe parcursul anului 2020.
La elaborarea Programului anual al achiziliilor publice s-a tinut cont de:

- necesitiilile obiective, produse, servicii 9i lucriri transmise cdtre

Compartimentul Achizitii Publice;
- gradul de prioritate al necesitdlilor conform propunerilor serviciilor de

specialitate;
- anticipdrile cu privire la sursele de finanlare ce urmeazd a fi identificate.

Programul anual al achiziliilor publice qi lista achiziliilor directe se constituie ca

anexe la prezenta strategie gi au fost elaborate in baza necesitdlilor identificate de

serviciile de specialitate qi transmise Compartimentului Achizilii Publice p6ni la data

intocmirii acestei strategii,
achizilii periodice.

precum qi in baza anticip6rilor privind derularea unor

DupE aprobarea bugetului propriu, precum gi ori de c6te ori intervin
in bugetul Primdriei Motru, programul anual al achiziliilor publice qi lista

directe se vor actualiza in functie de fondurile aprobate.

modificdri
achiziliilor



Programul anual achiziliilor publice (anexa 1 la strategie) cuprinde cel pu{in
urmStoarele informa[ii :

a) obiectul contractului de achizilie public6./acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CPV);
c) valoarea estimate a contractului/acordului-cadru ce rrmeazd a fi atribuit ca

rezlltal al deruldrii unui proces de achizilie, exprimatd in lei, frri TVA;
d) sursa de finan{are;
e) procedura stabilitd pentru derularea procesului de achizi{ie;
f) data estimatd pentru inilierea procedurii;
g) data estimatd pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline;
i) codul unic de identificare a fiecirui obiect de contract pentru care se

deruleaz5 o proceduri de atribuire inclusd in programul anual al achiziliilor
publice

Lista achiziliilor directe (anexa 2la strategie) cuprinde cel pulin urmitoarele
informalii:

a) obiectul contractului de achizilie publicE/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CPV);
c) valoarea estimat5 a contractului/acordului-cadru ce urmeaz6 a fi atribuit ca

rezultat al deruldrii unui proces de achizilie, exprimatd in lei, frrd TVA;
d) sursa de finanlare;
e) data estimati pentru inilierea achiziliei directe;
f) data estimatd pentm firalizarea achiziliei directe;
g) modalitatea de derulare a achiziliei directe: online sau offline;
h) codul unic de identificare a fiecdrui obiect de contract pentru care se

deruleaz6 o procedur6 de atribuire inclusd in programul anual al achiziliilor
publice

Cele doui anexe cuprind achizilii ce se vor derula pe buget local.
PAnd in momentul de fa16 nu existd informalii cu privire la procese de achizilie

public6 ce se vor derula prin fonduri nerambursabile, cu. excep(ia celor aflate deja in
implementare la momentul intocmirii prezentei strategii. in cazul in care ulterior vor fi
atrase gi alte fonduri nerambursabile, prezenta strategie se va completa corespunzdtor

cu anexe, reprezentAnd programe ale achiziliilor publice, intocmite separat pentru

fiecare proiect cu finanlare nerambursabilS, in conformitate cu prevederile art. 13 din
HG 395120t6.

Prezenta strategie se completeazi, de asemenea, cu programele achiziliilor
publice intocmite anterior pentru proiectele cu finanfare nerambursabild a cdror

implementare este in derulare, programe de achizilie care se intocmesc odati cu

semnarea contractului de finanlare nerambursabilS, qi au valabilitate pe toatA durata de

derulare a proiectului.
Stabilirea modalitdlii de atribuire a fiecdrui contract, respectiv prin aplicarea

uneia din procedurile de atribuire stipulate prin Legea 9812016 sau prin achizilie
directf, a alut in vedere valorile estimate pentru toate necesitdlile identificate pdnd in
prezerfi la nivel de autoritate contractantd, aplicdndu-se in acest sens prevederile art.

17 din HG 39512016.



Stabilirea modalitdtii de atribuire a fiecErui contract, respectiv prin aplicarea
uneia din procedurile de atribuire stipulate prin Legea 9812016 sau prin achizilie
directi pentru contractele finanfate prin fonduri europene, s-a stabilit prin raportare la
necesitdlile stabilite in programul de achizilie intocmit pentru fiecare proiect cu
finanlare nerambursabild afl at in implementare.

Autoritatea contractante va derula toate procedurile de achizilie publicd numai
on-line, prin intermediul sistemului electronic al achiziliilor publice SEAP. Utilizarea
altor mijloace (offline), inclusiv contractele de servicii exceptate de la prevederile
Legii 9812016, se vor realiza numai in condiliile legii ;i numai pentru situaliile expres

reglementate prin lege, situalii ce vor fi justihcate qi inaintate spre aprobare

conducitorului autoritdtii contractante.
Achiziliile directe de complexitate redusi (numdr redus de produse, servicii care

se pliazd pe necesitElile concrete ale autoritilii contractante sau lucrdri de complexitate
redusd decontabile pe unitate de mdsurd), se vor realiza prin intermediul catalogului
electronic disponibil in sistemul electronic de achizilii publice, condilia sd fie
identificate astfel de oferte in catalogul electronic. Prin exceplie de la regula enunlata

anterior, achiziliile directe de complexitate mai mare vor fi iniliate prin publicarea

unui anun! de participare in secfiunea Documente/publicitate-anunluri din sistemul

electronic de achizilii publice qi pe site-ul instituliei www.primariamotru.ro.
Achiziliile directe de complexitate redusd a cdror valoare estimati nu depdqeqte 4.500

lei IErS TVA qi care din motive obiective nu poate fi efectuati prin intermediul

catalogului electronic disponibil in SEAP vor h iniliate prin solicitare de oferte de prel

de la fumizori de produse, prestatori de servicii sau executanli de lucriri corespunzdtor

cu obiectul achiziliei.
in orice situafie, indiferent de modalitatea de atribuire, Compartimentul

Achizilii Publice va respecta principiile care stau la baza atribuirii contractelor de

achizilie public6, respectiv:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaqterea reciprocS;
d) transparenla;
e) propo4ionalitatea;
f) asumarea rdspunderii.
Dupd definitivarea programului anual al achiziliilor publice, autoritatea

contractante prin intermediul Compartimentul Achizitii Publice, va publica semestrial

in SEAP extrase din programul anual al achizitiilor publice, precum 9i orice

modificare asupra acestora, in termen de 5 zile lucrdtoare, extrase care se referd la:

a) contractele/acordurile-cadru de produse gi/sau servicii a ciror valoare estimatd este

mai mare sau egali cu pragurile prevezute la art.7 alin. (1) din Lege;

b) contractele/acordurile-cadru de lucrdri a cdror valoare estimatd este mai mare sau

ega15 cu pragurile previzute la art.7 alin. (5) din Lege.

4. SISTEMUL DE CONTROL INTERN
Avdnd in vedere legislafia in materie de achizilii publice, autoritatea

contractant6 prin intermediul Compartimentului Achizilii Publice, consideri necesar

un sistem propriu de control intem care sd acopere toate fazele unui proces de achizilie
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public6, de la etapa de planificare qi pdni la finalizarea implement5rii contractului de
achizilie publici.

Sistemul de control intem, ar trebui sd includd urmdtoarele principii:
- principiul separdrii atribuliilor, cel pulin intre funcfiile operafionale gi cele

financiare, intre persoanele responsabile cu atribuirea contractului gi persoanele
din serviciile tehnice, prin alocarea de sarcini in fiqa postului sau prin dispozilie
a conducitorului autoritilii contractante;

- principiul celor 4 ochi care implici impirlirea clard a sarcinilor in doi paqi: pe

de o parte elaborarea documentelor gi pe de altd parte verificarea, efectuate de
persoane diferite;

- verificarea de specialitate a aspectelor juridice ce decurg din procesul de

achizilie publicS;
- o auditare periodicd, in diferite faze ale aceluiasi proces de achizilie publicS.

In orice situalie, orice divergenld de opinie ar trebui rezolvatd printr-o strdnsd

colaborare intre Compartimentul Achizilii Publice qi celelalte servicii de specialitate
din structura autoritetii contractante.

5. PREVEDERI FINALE
Municipiul Motru, ca autoritate contractantS, prin intermediul

Compartimentului Achizilii Publice, va line evidenfa tuturor achiziliilor publice de

produse, servicii qi lucrdri, ca parte integrantd a strategiei anuale de achizilli publice.
Anexele la prezenta strategie au fost intocmite in baza necesitililor identificate

de serviciile de specialitate ale autoritilii contractante pAni la data curentd, in baza

identificdrii unor achizilii cu caracter periodic la valori realizate in anii precedenli,
respectiv achizilii care din diverse motive nu au fost ftnalizate pe parcursul anului
2019. Anexele vor fi modificate qi actualizate dupd aprobarea bugetului pe anul 2020.

in derularea proceselor de achizilie publici, Compartimentul Achizilii Publice
este singurul responsabil de modalitatea stabilite pentru atribuirea contractelor.

Prezenta strategie anualE de achizilii publice pentru anul 2020 a Municipiului
Motru va fi supusd spre aprobare Primarului Municipiului Motru 9i publicatd pe site-ul
oficial al instituliei www.Drimariamotru.ro .

Compartiment A
Lufi
Raicu Ana
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Anexa I la strategia anuali de achizifii puhlice pentru anul 2020

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2O2O LA AUTORITATEA CONTRACTANTA MUNICIPIUL

c.F.5455844

Nr.
crt.

Denumire achizilie Cod CPV
Valoare

estimatd (lei
fEra TVA)

Sursa de
finantare

Procedu ra
stabilita
pentru

derularea
procesului

de achizitie

Data
estimatA
pentru

inilierea
procedurii

Data
estimata
pentru

atribuirea
contractului

Modalitatea
de derulare a

procedurii

Cod unic
de

identificare

I

Reabilitare $i dotare
Grldini{a ou Program
Prelungit nr. I Motru

45453000-7
Lucrari de reparatii
generale si de
renovare

572.274.17

Buget local
+ fonduri
alocate prin
PNDL

Procedurd
simplificati

lanuarie
2020

Martie
2020

Online PSLOO I

2.

Reabilitare qi dotare
Grddinila nr. 7 Motru

45453000-7
Lucrari de reparatii
generale si de
renovare

300.360.22

Buget local
+ fonduri
alocate prin
PNDL

Procedurd
simplificatd

lanuarie
2020

Martie
2020

Online PSLOO2

J.

Reabilitare gi dotare $coala
Gimnaziald nr. 'l Motru

45453000-7
Lucrari de reparatii
generale si de
renovare

266.074,52

Buget local
+ fonduri
alocate prin
PNDL

Procedurd
simplificatd

I

Ianuarie
2020

Martie
2020

Online PSt,003

Compartiment A
Lutn Fldi*A;;:-,'fi(



Anexa 2 la strategia anuall de achizifii publice pentru anul 2020

PR!MARIA MUiTCIPtU LU I

npc6D
PRIM4
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LISTA ACHIZITI ILOR DIRECTE
AUTORITATEA CONTRACTANTA:

c.F.5455844

PE,NTRU ANUL
MTJNICIPIUL M

pRuv4R

Nr.
crt.

Denumire achizilie Cod CPV

Valoare
estimatl

(lei
fara TVA)

Sursa de
finantare

Data estimatd
pentru inilierea

procedurii

Data
estimatd
pentru

atribuirea
contractului

Modalitatea
de derulare
a achiziliei

Cod unic de
identificare

I

Diriginte de qantier pentru
obiectivul: Reabilitare qi dotare
Grddinila cu Program prelungit
nr. I Motru

7l 520000-9
Servicii de
supraveghere a
lucrdrilor

(r.000

Buget Local
+ fonduri
alocate prin
PNDL

Ianr.raric 2020 Martie 2020 olflinc ADSOOI

2.

Diriginte de qantier pentru
obiectivul: Reabilitare qi dotare
Grldini]a nr. 7 Motru

71520000-9
Servicii de
supraveghere a

lucririlor

4.000

Buget Local
+ londuri
alocate prin
PNDL

Ianuarie 2020 Ma(ie 2020 o lll ino ADSO02

J.

Diriginte de qanticr pentru
obiectivul: Reabilitare gi dotare

$coala Gimnazial6 nr. I Motru

71520000-9
Servicii de
supraveghere a
lucrlrilor

5.000

Buget Local
+ fonduri
alocate prin
PNDL

lanuarie 2020 Martie 2020 olTline ADSOO3

4. Achizilie coli
30197643-5
Hirtie pentru
fbtocopiatoare

10.000 Eluget local Ianuarie 2020
Februarie
2020

Onlino ADI'OO4

5.
Achizilie bonuri valorice pentru
carburanli auto

091 32000-3
Benzind,
091 34200-9
Motorini

80.000 Buget Local Ianuarie 2020
Februarie
2020

Onlino ADSOO5



6. Achizitie rechizite
30192700-8 -
Papet6rie

10.000 Buget local Februarie 2020 Marlie 2020 ollline ADP00(r

7.
Achizilie imprimate

22900000-9
Diverse
imprimate

6.000 Buget local Februarie 2020 Mar1.ie 202O ol'fline ADPOOT

8. Achizilie medicamente qi

materiale sanitare

33690000-3
Diverse
medicamente

20.000 Buget local Februarie 2020 Martie 2020 offline ADPOOS

9.
Achizilie produse pentru
curdtenie

39831240-0
Produse de
curdtenie

r0.000 Buget local Februarie 2020 Matie 2020 oilline ADPOO9

10.
Servicii de proteclie a muncii,
securitate qi sdn6tate in munce

71317000-3 -
Servicii de
consultanta in
protectia contra
riscurilor si in
controlul
riscurilor

20.000 Buget Local Martie 2020 Martie 2020 oUline ADSO IO

ll
Servicii de colectare Ei transport
deqeuri medicale de la cabinetele
medicale qcolare

90524400-0,
servicii de
colectare. de
transpofl $i
eliminare a
deqeurilor
spitalicesti

4.000 Buget Local
Septembrie
2020

Octombrie
2020

Oliline ADSOI I

t2.
Servicii de mentenanlS la
sistemul public de supraveghere
video al municipiului Motru

50343000-t -
servicii de
reparare qi de
intreiinere a

echipamentului
video

7.000 Buget local lanuarie 2020
Februarie
2020

Of'f'line ADSOI2

13.
Organizare masa tradilionalA cu
ocazia zilei de I Decembrie

55300000-3
Servicii de
restaurant $i de

servire a mdncirii

12.000 Buget Iocal
Noiembrie
2020

Noiembrie
2020

Of'f'line ADSOI3



14.

Servicii de pregdtire, preparare
qi livrare a hranei la Cdminul
Social - Centru de Asistentd
pentru persoane aflate in
dificultate

55523000-2 -
servicii de
catering pentru
alte societd{i sau
institutii

60.000 Buget Local Ianuarie 2020
Februarie
2020

OfTline ADSOI4

/
Compartiment Achizitil Pul

Lu(ii Floriaf\ 
^ 

I
Raicu Ana ia\ -


