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STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE
PENTRU ANUL 2022

A MUNICIPruLIII MOTRU

I.INTRODUCERE
in conformitate cu prevederile art. 11, alin. 3 din HG 395/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizilie publicd/acordurilor cadru din Legea 9812016 privind achiziliile publice, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, autoritatea contractant6 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 9i
elemente estimative:

- nevoile identificate la nivel de autoritate contractantS ca fiind necesare a fi
satisficute ca rentltat al unui proces de achizilie publici aga cum acestea

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

- achizilii cu caracter de regularitate, achizilii a cdror intenlie de realizare nu a
fost ficutd cunoscutd pdnd in prezent de cdtre serviciile de specialitate;

- valoarea estimatd corespunzitoare fiecdrei nevoi;
- capacitatea profesionali existent6 la nivel de autoritate contractante 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 achizifii publice la nivelul Municipiului Motru, se

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

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

achizilii publice pentru proiectele cu finanfare nerambursabild.

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 contractantd, prin Compartimentul Achizilii
Publice dar qi a celorlalte servicii de specialitate, trebuie sd se documenteze qi sd

parcurgd pentru fiecare proces de achizilie public6, trei etape distincte qi anume:
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a. etapa de planificare/pregitire a procesului de achizilie publicS, inclusiv

consultarea piefei;
b. etapa de organizare a procesului de achizilie qi atribuirea contractului;

c. etapa post-atribuire a contractului/acordului cadru, respectiv implementarea qi

monitorizarea implementdrii contractului/acordului cadru.

Cele trei etape, presupun parcurgerea urmitorilor paqi:

a. etapa de planificare/pregdtire a procesului de achizilie publici, inclusiv
consultarea pie{ei:

- se ini{iaz6 prin identificarea necesiti,tilor qi elaborarea referatelor de necesitate

de cEtre compartimentele interne specializate;
- se incheie cu aprobarea de citre conducdtorul autoritSlii contractante a

documentaliei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum 9i a strategiei de

contractare pentru fiecare procedur6 in parte. Strategia de contractare este un

document specihc fiecirei achizilii a cdrei valoare estimatd este mai mare sau egal6 cu

pragurile valorice stabilite la art. 7, alin. 5 din legea 98/2016 privind achizi{iile
publice, cu rnodificdrile qi cornpletdrile ulterioare. Prin intermediul strategiei de

contractare se vor documenta deciziile din etapa de planificare/pregitire a achiziliei, in
legiturd cu:

. relalia dintre obiectul, constrAngerile asociate qi complexitatea contractului pe

de o parte, gi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantl pentru

derularea tuturor activitdlilor din etapele procesului de achizilie publicd;
. procedura de atribuire aleas6, precum gi modalit5lile speciale de atribuire a

contractului de achizilie publicd asociate, dacd este cazul;
. tipul de contract propus qi modalitatea de implementare a acestuia;
. mecanismele de plat6 in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul

acestuia, mdsuri de gestionare ale acestor riscuri;
r stabilirea de penalitili pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd a

obligaliilor contractuale;
. justificdri privind determinarea valorii estimate precum qi orice elemente legate

de oblinerea unor beneficii sau indeplinirea unor obiective in urma
implementirii contractului;

. justificdri privind alegerea procedurii de atribuire Ei, dup[ caz, decizia de a

reduce termenele in condiliile legii;
. decizia de autiliza sau nu impdrtirea pe loturi;
r justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea qi dupd caz, criteriile de

selecfie;
r justificarea criteriului de atribuire qi, dupi caz, afactoilor de evaluare;
. daci este cazul, obiectivul din Strategia Local5 de Dezvoltare la a c6rui

indeplinire contribuie implementarea contractului incheiat in urma deru16rii

procesului de achizilie;
. orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesit5lilor autoritilii

contractante.
Aceastd etapd se va realiza de citre autoritatea contractanti utilizdnd resursele proprii.

in cazul in care resursele proprii nu permit intocmirea acestor documente, prin

exceplie de la regula propusd mai sus, se va recurge la ajutorul unui funizor de

servicii de achizilie, selectat in condiliile legislaliei privind achiziliile publice. 
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b. etapa de organizare a procedurii gi de atribuire a contractului/acordului cadru
- incepe prin transmiterea documenta[iei de atribuire in SEAP;
- primirea de oferte, evaluarea acestora gi stabilirea ofertei caqtigetoare prin
aplicarea criteriului de atribuire stabilit in cadrul strategiei de contractare;
- se finalizeazd odati cu intrarea in vigoare a contractului de achizilielacordului
cadru.

AvAnd in vedere dispozitiile legale in materie de achizilii publice, autoritatea

contractante, va realiza aceast6 etap6 din cadrul procesului de achizilie publicd prin
:utilizareauneia din urmdtoarele aborddri: fie cu resursele profesionale proprii, fie, prin
exceplie de la regula propus6 mai sus, se va recurge la ajutorul unui funizor de

servicii de achizilie, selectat in condiliile legislaliei privind achizi{iile publice'

c. etapa post-atribuire a contractului/acordului cadru, respectiv implementarea 9i

monitorizarea implementlrii contractuluTacordului cadru:
- incepe odatd cu transmiterea cdtre serviciile de specialitate a

contractelor/acordurilor cadru incheiate in urma deruldrii unui proces de achizilie
publici;

- se ftnalizeazd odatd cu indeplinirea tuturor obilgaliilor contractuale de c6tre

contractant.
in aceast6 etapd, Compartimentul Achizilii Publice colaboreazd cu serviciile de

specialitate care urmdresc implementarea contractului de achizilie publici 9i igi

exprimd punctul de vedere in ceea ce privegte legalitatea modific6rii unor clauze

contractuale gilsau incheierea unor acte adilionale in urma intrdrii in vigoare a
contractului

3. PROGRAMUL ANUAL AL ACHTZTTIILOR PTIBLICE
Programul anual al achizi{iilor publice la autoritatea contractant6 Municipiul Motru qi

lista achizifiilor directe, se elaboreazd it baza referatelor de necesitate transmise de

compartimentele, birourile qi serviciile de specialitate qi cuprinde totalitatea
contractelor/acordurilor cadru pe care autoritatea contractanti inten[ioneaz6 sd le
atribuie pe parcursul arltfii2022.
La elaborarea Programului anual al achizifiilor publice s-a linut cont de:

- necesitelile obiective, produse, servicii qi lucrdri transmise cdtre

Compartimentul Achizilii Publice;
- gradul de prioritate al necesitalilor conform propunerilor serviciilor de

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

Programul anual al achiziliilor publice gi lista achiziliilor directe se constituie ca anexe

la prezetta strategie qi au fost elaborate in baza necesit5lilor identificate de serviciile

de specialitate qi transmise Compartimentului Achizilii Publice p6ni la data intocmirii
acestei strategii, precum qi in baza anticipdrilor privind derularea unor achizilii
periodice.
bupS aprobarea bugetului propriu, precum gi ori de c6te ori intervin modificSri in
bugetul Prim6riei Motru, programul anual al achiziliilor publice gi lista achiziliilor
directe se vor actualiza in func{ie de fondurile aprobate.

Programul anual achiziliilor publice (anexa I la strategie) cuprinde cel puyin

urmdt o ar e I e informaYii :
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a) obiectul contractului de achizilie publicS/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CPV);
c) valoarea estimatd a contractuluilacordului-cadru ce ulmeazd a fi atribuit ca

rcanltatal deruldrii unui proces de achizilie, exprimatd in lei, fErd TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabiliti pentru derularea procesului de actttzilie;
f) data estimatd pentru inilierea procedurii;
g) data estimat6 pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline;
i) codul unic de identificare a fiecdrui obiect de contract pentru care se deruleazd

o procedurd de atribuire inclusd in programul anual al achiziliilor publice.

Lista achiziliilor directe (anexa 2 la strategie) cuprinde cel pulin urmdtoarele

informasii:
a) obiectul contractului de achizilie publicd./acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CPV);
c) valoarea estimatd a contractului/acordului-cadru ce urlnezd a fi atribuit ca

rcz:ttltat al deruldrii unui proces de achizilie, exprimatd in lei, fEri TVA;
d) sursa de f,rnantare;

e) data estimati pentru inilierea achiziliei directe;
f) data estimatd pentru fnalizarca 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 deruleazd

o procedurd de atribuire inclusi in programul anual al achiziliilor publice
Cele dou6 anexe cuprind achizifii ce se vor derula pe buget local.
Prezenta strategie se completeazd, de asemenea, cu programele achiziliilor publice
intocmite anterior pentru proiectele cu finanlare nerambursabilS a cdror implementare
este in derulare, programe de achizilie care se intocmesc odat6 cu semnarea

contractului de finanfare nerambursabild, gi au valabilitate pe toat6 durata de derulare a

proiectului.
Stabilirea modalit6lii de atribuire a fiecdrui contract, respectiv prin aplicarea uneia din
procedurile de atribuire stipulate prin Legea 9812016 privind achiziliile publice, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, sau prin achizilie direct6, a avut in vedere

valorile estimate pentru toate necesitSlile identificate pdn6 in prezent la nivel de

autoritate contractantd, aplic6ndu-se in acest sens prevederile art. 17 din HG 395/2016.
Stabilirea modalitS|ii de atribuire a fiecdrui contract, respectiv prin aplicarea uneia din
procedurile de atribuire stipulate prin Legea 9812016 privind achizifiile publice, cu

modificirile qi completdrile ulterioare sau prin achizi,tie directd pentru contractele
finanlate prin fonduri europene, s-a stabilit prin raportare la necesitdlile stabilite in
programul de achizi{ie intocmit pentru fiecare proiect cu finan}are nerambursabilS

aflat tn 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 privind achizi{iile publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare, se vor
realiza numai in condiliile legii qi numai pentru situafiile expres reglementate prin



lege, situalii ce vor fi justificate qi inaintate spre aprobare conducltorului autorite,tii

contractante.
Achiziliile directe de complexitate redus[ (numdr redus de produse, servicii care se

pliazdpe necesit6lile concrete ale autoritilii contractante sau lucriri de complexitate

redusd decontabile pe unitate de misuri), se vor realiza prin intermediul catalogului

electronic disponibil in sistemul electronic de achizilii publice, condilia sd fie
identificate astfel de oferte in catalogul electronic sau in baza unor oferte primite de

autoritate prin orice mijloc de comunicare (prin e-mail, poEte, la sediul autoritSlii, etc)

qi care corespund necesitSllor Ei cerinlelor autorita{ii. Prin exceplie de la regula

enunlatd anterior, achiziliile directe de complexitate mai mare vor fi iniliate prin
publicarea unui anun! de participare in sec{iunea Documente/publicitate-anunguri din

sistemul electronic de achizilii publice.

Achiziliile directe de complexitate redusd a cdror valoare estimatd nu depdqeqte 4'500

lei lard TVA gi care din motive obiective nu pot fi efectuate prin intermediul

catalogului electronic disponibil in SEAP vor fi iniliate prin solicitare de oferte de pre!

de |a fumizori de produse, prestatori de servicii sau executanfi de lucrdri corespunzltor
cu obiectul achiziliei, in conformitate cu prevederile art. 43. din HG nr.39512016.

De asemenea, achiziliile directe de complexitate redus6, ale cdror valori estimate sunt

incidente prevederilor arl. 43. din HG rc. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi[iile publice, cu

rnodificdrile Ei completdrile ulterioare, vor fi realizate conformitate cu prevederile alin.

3, lit. a, b 9i c.

in orice situalie, indiferent de modalitatea
Publice va respecta principiile care stau la
public6, respectivl

a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaqterea reciproci;
d) transparen(a;
e) propor[ionalitatea;
f) asumarea rispunderii.

Dupi definitivarea programului anual al achiziliilor publice, autoritatea contractanti
prin intermediul Compartimentul Achizilii Publice, va publica semestrial in SEAP

extrase din programul anual al achizitiilor publice, precum qi orice modificare asupra

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

a) contractele/acordurile-cadru de produse gilsau servicii a c6ror valoare estimati
este mai mare sau egal6 cu pragurile prevEzute la art.7 alin. (l) din Lege;

b) contractele/acordurile-cadru de lucr6ri a cdror valoare estimatd este mai mare sau

egal6 cu pragurile prevdzute laart.T alin. (5) din Lege.

4. SISTEMUL DE CONTROL INTERN
AvAnd in vedere legislafia in materie de achizilii publice, autoritatea contractant6 prin

intermediul Compartimentului Achizilii Publice, consideri necesar un sistem propriu
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de control intem care sE acopere toate fazele unui proces de achizilie public6, de la

etapa de planificare gi pAnd la finalizarea implementdrii contractului de achizitie

publicd.
Sistemul de control intem, ar trebui s6 includi urmitoarele principii:

- principiul separ6rii atribufiilor, cel pu{in intre func}iile opera{ionale 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 conducdtorului autorititii contractante;

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

de o parte elaborarea documentelor gi pe de alt6 parte verificarea, efectuate de

persoane diferite;
- verificarea de specialitate a aspectelor juridice ce decurg din procesul de

achizilie publicd;
- o auditare periodic5, in diferite faze ale aceluiaqi proces de achizilie publicS.

in orice situalie, orice divergenld de opinie ar trebui rezolvatd printr-o strdnsi
colaborare intre Compartimentul Achizi(ii Publice gi celelalte servicii de specialitate
din structura autorit6fii contractante.

5. PREVEDERI FINALE
Municipiul Motru, ca autoritate contractantd, prin intermediul Compartimentului
Achizilii Publice, va fine evidenfa tuturor achizi{iilor publice de produse, servicii qi

lucrdri, ca parte integranti a strategiei anuale de achizilii publice.
Anexele la prezenta strategie au fost intocmite in baza necesitdlilor identificate de

serviciile de specialitate ale autoritefii contractante pAnd la data curentd precum qi in
baza identificirii unor achizilii cu caracter periodic la valori realizate in anii
precedenti. DupI aprobarea bugetului pe anul 2022, anexele vor fi actualizale. La
momentul elabordrii prezentei strategii, nu a fost identificate qi transmise cdtre

Compartimentul Achizi(ii Publice, necesitili in vederea completdrii anexei l, a cdror
valoare estimatd sd presupund aplicarea uneia din procedurile de atribuire prev6zute la
art. 68 din Legea98l20l6. Prezentei strategii se vor ataga noi anexe in cazul in care, pe
parcursul arulnti 2022, vor fi incheiate contracte cu finan{are nerambursabilS din
fonduri ale Uniunii Europene.
in derularea proceselor de achizilie publici, Compartimentul Achizi{ii Publice este

singurul responsabil de modalitatea stabiliti pentru atribuirea contractelor.
Prezenta strategie anua16 de achizilii publice pentru anul 2022 a Municipiului

Motru va fi supusi spre aprobare Primarului Municipiului Motru qi publicatd pe site-ul
oficial al instituliei www.primariamotru.ro .

Compartiment
Lufi Flo
Minciuni
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LISTA ACHTZTTIILOR DIRECTE PENTRU ANUL 2022
AUTORITATE,I COXTN.ACTAXT^4,: MUIYICPIUL MOTRU

Nr.
crt.

Denumire achizilie Cod CPV

Valoare
estimatl a

contractului
de achizilie

(lei
fara TVA)

Sursa de
finanlare

Data (luna)
estimat6
pentru

inilierea
procedurii

Data (luna)
estimati
pentru

atribuirea
contractului

Modalitatea
de derulare
a achiziliei

online/oflline

Cod unic
de

identificare

1. Achizilie coli
30197643-5
Hdrtie pentru
fotocopiatoare

14.000 Buget local lanuarie 2022 Februarie
2022

Online ADPOOI

2.
Achizilie bonuri valorice pentru
carburanti auto

09132000-3
Benzin6,
09134200-9
Motorind

80.000 Buget Local lanuarie 2O22 Februarie
2022

Online ADSO02

3.

Servicii de mentenanttr la
sistemul public de supraveghere
video al municipiului Motru

s0343000-1 -
servicii de
reparare qi de
intre{inere a
echipamentului
video

50.000 Buget local lanuarie 2022 Februarie
2022

Offline ADSOO3

4. Achizilie rechizite
30192700-8 -
Papetirie

15.000 Buget local
Februarie
2022

Martie2022 offline ADPOO4

5. Achizilie imprimate
22900000-9
Diverse
imprimate

7.000 Buget local
Februarie
2022

Martie 2022 offline ADPOO5



6.
Achizilie produse pentru
cur{enie

39831240-0
Produse de
curtr{enie

10.000 Buget local Februarie
2022

Martie 2022 offline ADPOO6

7.
Echipamente pentru polilia
local6

35200000-6
Echipament de
politie

50.000 Buget local Aprilie2022 Mai2022 Offline ADPOOT

8.
Armament gi munilie pentru
Polilia LocalI

35300000-7
Arme, munilii qi
piese conexe

10.000 Buget Local lunie2022 ltiie 2022 Offline ADPOO8

9.
Produse de curtr{enie pentru
Creqa nr. I

39831240-0
Produse de
curatenie

t.000 Buget Local \iie2022 August 2022 offline ADPOO9

10.
Aspirator pentru Crega nr. 39713430-6

Aspiratoare
300 Buget Local lulie 2022 August 2022 Offline ADPOIO

11. Fier de ctrlcat pentru Cre$a m. 1

39713500-8
Fiare de cdlcat
electrice

200 Buget local \tlie2022 August 2022 Offline ADPOI l

12.
Servicii de colectare qi transport
degeuri medicale de la cabinetele
medicale qcolare

90524400-0 -
servicii de
colectare, de
transport Si
eliminare a
degeurilor
spitalicesti

s.000 Buget Local
Septembrie
2022

Octombrie
2022

Offline ADSOI2

U)-a)
Compartiment Achizitii Pu

Minciunl Constirltin
Lufi Florian


