
AUTORITATE CONTRACTANTA :
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STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE
PENTRU ANUL 2023

A MI]NICIPIULUI MOTRU

T.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 publicS/acordurilor cadru din Legea 98/2016 privind achiziliile publice, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, autoritatea contractantd Municipiul Motru, prin
Compartimentul Achizilii Publice a procedat la intocmirea prezentei strategii.
La elaborarea strategiei, au fost avute in vedere cel pu{in urmdtoarele informatii qi
elemente estimative:

- nevoile identificate la nivel de autoritate contractantd ca fiind necesare a fi
satisfIcute ca rczloltat al unui proces de achizilie publicd a;a cum acestea
rezultd din solicitirile transmise de serviciile de specialitate din cadrul Primdriei
municipiului Motru;

- achizilii cu caracter de regularitate, achizilii a cdror intenfie de realizare nu a
fost ftcutii cunoscutd pAnE in prezent de c6tre serviciile de specialitate;

- valoarea estimatd corespunzitoare fiecdrei nevoi;
- capacitatea profesionald existenti la nivel de autoritate contractant6 pentru

derularea unui proces de achizifie care sE asigure beneficii anticipate;
- $upa 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 utilizat
pentru planificarea qi monitorizarea portofoliului de procese de achizilie la nivel de
autoritate contractanti, lista achizitiilor directe gi, daci este cazul, programele de
achizilii publice pentru proiectele cu finanfare nerambursabil5.

2. ETAPELE PROCESTJLUT DE ACHTZTTTE PIIBLTCA
Atribuirea unui contract de achizilie publicE/acord cadru este un proces ce se

deruleazi in mai multe etape.
Municipiul Motru, in calitate de autoritate contractant6, prin Compartimentul Achizilii
Publice dar gi a celorlalte servicii de specialitate, trebuie sd se documenteze qi sE

parcurg6 pentru fiecare proces de achizilie public6, trei etape distincte qi anume:



a. etapa de planificare/pregitire a procesului de achizifie public6, 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 implementirii contractuluTacordului cadru.
Cele trei etape, presupun parcurgerea urmitorilor paqi:

a. etapa de planificare/pregdtire a procesului de achizilie public6, inclusiv
consultarea pie(ei:

- se iniliazd prin identificarea necesit6lilor qi elaborarea referatelor de necesitate
de cltre compartimentele inteme specializate;

- se incheie cu aprobarea de c6tre conducitorul autoritifii contractante a
documentafiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum gi a strategiei de
contractare pentru fiecare procedur6 in parte. Strategia de contractare este un
document specific fiecdrei achizitii a cdrei valoare estimatd este mai mare sau egal6 cu
pragurile valorice stabilite la art. 7, alin. 5 din legea 9812016 privind achiziliile
publice, cu modificirile gi completiirile ulterioare. Prin intermediul strategiei de
contractare se vor documenta deciziile din etapa de planificare/pregdtire a achiziliei, in
legdturi cu:

' relatia dintre obiectul, constrdngerile asociate qi complexitatea contractului pe
de o parte, gi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantd pentru
derularea tuturor activit?i{ilor din etapele procesului de achizilie public6;

. procedura de atribuire aleas6, precum qi modattnlile speciale de atribuire a
contractului de achizifie 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, misuri de gestionare ale acestor riscuri;. stabilirea de penalitili pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd a
obligaliilor conft actuale;

' justificdri privind determinarea valorii estimate precum gi orice elemente legate
de oblinerea unor beneficii sau indeplinirea unor obiective in urma
implementirii confi actului;

. justificiri privind alegerea procedurii de atribuire gi, dup6 caz, decizia de a
reduce termenele in condiliile legii;

. decizia de a utiliza sau nu impirlirea pe loturi;
r justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea qi dupd caz, criteriile de

selecfie;
. justificarea criteriului de atribuire qi, dupi caz, a factorilor de evaluare;. dac6 este cazul, obiectivul din Strategia Locali de Dezvoltare la a cdrui

indeplinire contribuie implementarea contractului incheiat in urma deruldrii
procesului de achizilie;

. orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitSlilor autoritdlii
contractante .

Aceastd etapd se varcaliza de citre autoritatea contractanti utilizand resursele proprii.
In cazul in care resursele proprii nu permit intocmirea acestor documente, prin
excepfie de la regula propusd mai sus, se va recurge la ajutorul unui funizor de
servicii de achizilie, selectat in condifiile legislaliei privind achiziliile publice. 
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b. etapa de organizare a procedurii gi de atribuire a contractuluilacordului cadru
- incepe prin transmiterea documentafiei de atribuire in SEAP;
- primirea de oferte, evaluarea acestora gi stabilirea ofertei cdqtigitoare prin
aplicarea criteriului de atribuire stabilit in cadrul strategiei de contractare;
- se fnalizeazi, odati cu intrarea in vigoare a contractului de achizilie/acordului
cadru.

Avdnd in vedere dispoziliile legale in materie de achizifii publice, autoritatea
contractant?i, va realiza aceastii etapi din cadrul procesului de achizilie publicd prin
utilizarea uneia din urmdtoarele abordiri: fie cu resursele profesionale proprii, fie, prin
excep{ie de la regula propus6 mai sus, se va recurge la ajutorul unui funizor de
servicii de achizilie, selectat in condifiile legislaliei privind achiziliile publice.

c. etapa post-atribuire a contractului/acordului cadru, respectiv implementarea gi
monitorizarea implementirii contractuluilacordului cadru:

- incepe odati cu transmiterea cSte serviciile de specialitate a
contractelor/acordurilor cadru incheiate in urma derulErii unui proces de achizilie
public6;

- se finalizeaz6 odati cu indeplinirea tuturor obilga{iilor contractuale de cdtre
contractant.
in aceasti etapd, Compartimentul Achizilii Publice colaboreazl cu serviciile de
specialitate care urm6resc implementarea contractului de achizi(ie publici qi igi
exprim6 punctul de vedere in ceea ce privegte legalitatea modificdrii unor clauze
contractuale qi/sau incheierea unor acte adilionale in urma intiarii in vigoare a
contractului

3. PROGRAMUL AI\ruAL AL ACHIZITIILOR PT'BLICE
Programul anual al achiziliilor publice la autoritatea contractantl Municipiul Motru qi
lista achizifiilor directe, se elaboreazE inbaza referatelor de necesitate transmise de
compartimentele, birourile gi serviciile de specialitate qi cuprinde totalitatea
contractelor/acordurilor cadru pe care autoritatea contractantil intentioneaz6 sE le
atribuie pe parcursul anului 2023.
La elaborarea Programului anual al achiziliilor publice s-a finut cont de:

- necesitSlile obiective, produse, servicii gi lucriri transmise c6tre
Compartimentul Achizilii Publice;

- gradul de prioritate al necesitEtilor conform propunerilor serviciilor de
specialitate;

- anticipirile cu privire la sursele de finantare ce urmeazd a fi identificate.
Programul anual al achiziliilor publice qi lista achizifiilor directe se constituie ca anexe
la prezenta strategie gi au fost elaborate in baza necesitSlilor identificate de serviciile
de specialitate qi transmise Compartimentului Achizi{ii Publice p6n5 la data intocmirii
acestei strategii, precum qi in baza anticipdrilor privind derularea unor achizi,tii
periodice.
Dupd aprobarea bugetului propriu, precum qi ori de cdte ori intervin modificiri in
bugetul Primiriei 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 puSin
urmdt oarel e inform ali i :
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a) obiectul contractului de achizilie publicE/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CPV);
c) valoarea estimatd a contractului/acordului-cadru ce urmeazi a fi atribuit ca

rezultat al deruldrii unui proces de achizilie, exprimati in lei, fEri TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabiliti pentru derularea procesului de achizilie;
f) data estimat5 pentru ini(ierea 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 deruleazi

o procedurd de atribuire inclusd in programul anual al achiziliilor publice.
Lista achiziliilor directe (anexa 2 la strategie) cuprinde cel pulin urmdtoarele

informalii:
a) obiecol contractului de achizilie publicS/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CPV);
c) valoarea estimat6 a contractuluilacordului-cadru ce trmeazd a fi atribuit ca

rezultat al derulirii unui proces de achizilie, exprimatd in lei, fErd TVA;
d) sursa de finan(are;
e) data estimatii pentru inilierea achiziliei directe;
f) data estimati pentru frnalizarea achiziliei directe;
g) modalitatea de derulare a achiziliei directe: online sau offline;
h) codul unic de identificare a fiecirui obiect de contract pentru care se deruleazi

o proceduri de atribuire inclusl in programul anual al achiziliilor publice
Cele doud anexe cuprind achizilii ce se vor derula pe buget local.
Prezenta strategie se completeazl, de asemenea, cu programele achiziliilor publice
intocmite anterior pentru proiectele cu finan{are nerambursabil6 a cdror implementare
este in derulare, progr.rme de achizilie care se intocmesc odat6 cu semnarea
contractului de finan{are nerambursabili, gi au valabilitate pe toat6 durata de derulare a
proiectului.
Stabilirea modalitSlii de atribuire a fiecErui contract, respectiv prin aplicarea uneia din
procedurile de atribuire stipulate prin Legea 9812016 privind achiziliile publice, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, sau prin achizilie direct6, a avut in vedere
valorile estimate pentru toate necesitiilile identificate pAni in prezent la nivel de
autoritate contractanti, aplicdndu-se in acest sens prevederile art. 17 din HG 39512016.
Stabilirea modalitSlii de atribuire a fiecdrui contract, respectiv prin aplicarea uneia din
procedurile de atribuire stipulate prin Legea 98/2016 privind achizi[iile publice, cu
modificdrile qi completirile ulterioare sau prin achizilie direct6 pentru contractele
finan{ate prin fonduri europene, s-a stabilit prin raportare la necesit5}ile stabilite in
programul de achizilie intocmit pentru fiecare proiect cu hnantare nerambursabilS
aflat in implementare.
Autoritatea contractanti va derula toate procedurile de achizilie publicl numai on-line,
prin intermediul sistemului electronic al achiziliilor publice SEAP. Utilizarea altor
mijloace (offline), inclusiv contractele de servicii exceptate de la prevederile Legii
98/2016 privind achiziliile publice, cu modificirile qi completirile ulterioare, se vor
realiza numai in condiliile legii qi numai pentru situaliile expres reglementate prin



lege, situafii ce vor fi justificate gi inaintate spre aprobare conducdtorului autoritd{ii
contractante.
Achiziliile directe de complexitate redusl (numdr redus de produse, servicii care se
pliazd pe necesitiilile concrete ale autoritElii contractante sau lucrdri de complexitate
redusi decontabile pe unitate de misurd), se vor realiza prin intermediul catalogului
electronic disponibil in sistemul electronic de achiz(ii 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, poqti, la sediul autoritiilii, etc)
gi care corespund necesitIllor gi cerinfelor autoritilii. Prin exceplie de la regula
enun{ati anterior, achiziliile directe de complexitate mai mare vor fi iniliate prin
publicarea unui anun{ de participare in secfiunea Documente/publicitate-anunpri din
sistemul electronic de achizilii publice.

Achiziliile directe de complexitate redusi a ciror valoare estimat6 nu depqe$te 9.000
lei ftrE TVA qi care din motive obiective nu pot fi efectuate prin intermediul
catalogului electronic disponibil in SEAP vor fi iniliate prin solicitare de oferte de pref
de la fumizori de produse, prestatori de servicii sau executanli de lucrdri corespunzltor
cu obiectul achiziliei, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 9812016.

De asemenea, achizifiile directe de complexitate redus6, ale cdror valori estimate sunt
incidente prevederilor art. 7 din Legea 9812016 cu modificirile qi completiirile
ulterioare, vor fi realizate conformitate cu prevederile alin. 7, lit. a, b gi c.
In orice situalie, 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) recunoagterea reciprocd;
d) transparenla;
e) propo4ionalitatea;
f) asumarea rispunderii.

Dupd 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 lucritoare, extrase care se refer6 la:

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

b) contractele/acordurile-cadru de lucrdri a cdror valoare estimat6 este mai mare sau
egal6 cu pragurile prev6zute laart.T alin. (5) din Lege.

4. SISTEMUL DE CONTROL INTERN
Avdnd in vedere legislatia in materie de achizi{ii publice, autoritatea contractantd prin
intermediul Compartimentului Achizifii Publice, considerd neceszr un sistem propriu
de control intern care sd acopere toate fazele unui proces de achizilie public6, de la
etapa de planificare qi pdnd la finalizarea implementirii contractului de achizifie
publicd.

5



Sistemul de control intern, ar trebui sd includd urmitoarele principii:
- principiul separlrii atribufiilor, cel pufin intre func{iile opera}ionale qi 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 autoritjitii contractante;

- principiul celor 4 ochi care implici impdrfirea clar6 a sarcinilor in doi paqi: pe
de o parte elaborarea documentelor gi pe de alt?i parte verificarea, efectuate de
persoane diferite;

- verificarea de specialitate a aspectelor juridice ce decurg din procesul de
achizilie publicd;
o auditare periodicE, in diferite fazeale aceluiaqi proces de achizi{ie public6.

In orice situalie, orice divergen{a de opinie ar trebui rezolvat6 printr-o strdnsi
colaborare intre Compartimentul Achizilii Publice gi celelalte servicii de specialitate
din structura autoritS{ii contractante.

5. PREVf,DERI FINALE
Municipiul Motru, ca autoritate contractante, prin intermediul Compartimentului
Achizilii Publice, va fine eviden{a tuturor achiziliilor publice de produse, servicii gi
lucrdri, ca parte integranti a strategiei anuale de achizilii publice.
Anexele la prezenta strategie au fost intocmite in baz.a necesitElilor identificate de
serviciile de specialitate ale autoritii{ii contractante pAnE la data curentd precum gi in
baza identificdrii unor achizi{ii cu caracter periodic la valori realizate in anii
precedenfi. Dupd aprobarea bugetului pe anul 2023, anexele vor fi actualizate. La
momentul elaboririi prezentei strategii, nu a fost identificate qi transmise c6tre
Compartimentul Achizilii Publice, necesitili in vederea completirii anexei 1, a ceror
valoare estimati s6 presupuni aplicarea uneia din procedurile de atribuire prevlzute la
art. 68 din Legea9S/2016. Prezentei strategii se vor ata$a noi anexe in cazul in care, pe
parcursul anului 2023, vor fi incheiate contracte cu hnanlare nerambursabilS din
fonduri ale Uniunii Europene.
In derularea proceselor de achizi,tie publicS, Compartimentul Achizifii Publice este
singurul responsabil de modalitatea stabiliti pentru atribuirea contractelor.

Prezenta strategie anuald de achizilii publice pentru anul 2023 a Municipiului
Motru va fi supusi spre aprobare Primarului Municipiului Motru qi publicatd pe site-ul
oficial al instituliei www.primariamotru.ro .

Compartiment A blice,
LufI 1,
Minciuni C
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Anexa I la strategia anuall de achizifii publice pentru anul 2023
Nr. 44705 din 19.12.2022

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2023 LA AUTORITATEA CONTRACTANTA MUNICIPIUL MOTRU

c.F.5455844

;.;*"3
'!go,**&

Nr.
crt.

Denumire achizi[ie Cod CPV

Valoare
estimatii a

contractului
de achizilie
public[ (lei
fare TVA)

Sursa de
finantare

Procedura
stabiliu
pentru

derularea
procesului
de achizilie

Data
estimati
p€ntru

inilierea
procedurii

Data
estimati
p€ntru

atribuirea
contractului

Modalitatea
de derulare a

procedurii
online/offline

Cod unic
de

identificare

I

intrelinere aplicalii
software gi a staliilor de
lucru care sunt
implementate

722670004 - servicii
de intretinere gi

reparatii software 80.000 Buget local

Negociere
Iara
publicare
prealabile

Ianuarie
2023

Februarie
2023

OfIIine NFPSOOI

Compartiment lcniffi f ofUme,
Lug Ftorien( rfrT
Minciuntr Constantin z

[ilL"'"^"



Anexa 2 Ia strategia anuali de achizi{ii publice pentru anul 2023
Nr. 44707 din 19.12.2022

LrsTA ACHTZITIILOR DIRECTE PENTRU ANUL 2023
AUTORITATEA CONTRACTA}ITA: MUNICIPIUL MOTRU

c.F.545s844

Nr.
crt.

Denumire achizilie Cod CPV

Valoare
estimati a

contractului
de achizilie

(lei
fara TVA)

Sursa de
finanfare

Data (luna)
estimati
p€ntru

inilierea
procedurii

Data (luna)
estimatii
pentru

atribuirea
contractului

Modalitatea
de derulare
a achiziliei

online/offline

Cod unic
de

identificare

1. Achizilie coli
30197643-5
Hdrtie pentru
fotocopiatoare

25.000 Buget local Ianuarie 2023 August 2023 Online ADPOOI

') Achizilie bonuri valorice pentru
carburanti auto

09132000-3
BenzinS"
09134200-9
Motorin6

1s0.000 Buget Local Ianuarie 2023 Martie 2023 Online ADSOO2

3.
Servicii de mentenanfd la
sistemul public de supraveghere
video al municipiului Motru

50343000-l -
servicii de
reparare qi de
intrefinere a
echipamentului
video

50.000 Buget local Iantarie 2023 Februarie
2023

Offline ADSOO3

4. Achizilie rechizite 30t92700-8 -
Papetirie 20.000 Buget local

Februarie
2023

Martie 2023 offline ADPO04

5. Achizilie imprimate
22900000-9
Diverse
imprimate

15.000 Buget local
Februarie
2023

Martie 2023 offline ADPOO5



6.
Achizilie produse pentru
curS|enie

398f1240-0
Produse de
curtr[enie

10.000 Buget local Februarie
2023

Martie2023 offline ADPOO6

7.
Servicii de colectare $i transport
deqeuri medicale de la cabinetele
medicale qcolare

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

25.000 Buget Local Ianuarie 2023 Apilie2023 Offline ADS007

8.
Achizilie tichete sociale pentru
gr[diniE

30199770-8 -
tichete de masl 5 Buget Local Ianuarie 2023

Ianuarie
2023

Offline ADPOOS

9.
Servicii pentru intrelinere,
verificare qi reparafii aparaturd
medicaltr

50400000-9 -
servicii de
reparare gi

intrelinere a
echipamentului
medical qi de
precizie

3.000 Buget Local
Februarie
2023

Februarie
2023

Oflline ADSOO9

10.
Servicii de proteclie a muncii,
securitate qi strnitate in munctr

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

10.000 Buget Local Aprilie 2023 Mai2023 Offline ADSOIO

ll. Achizilie medicamente qi
materiale sanitare

33690000-3
Diverse
medicamente

20.000 Buget local Mai2023 ltur:.ie2023 Offline ADPOI I

12. Achizilie aparatur6 TOPO (GPS)
3829s000-9
Echipament de
topografie

25.000 Buget Local Iunie 2023 Iunie 2023 Offline ADPOI2

13.

Serviciu informatic unic de
monitorizare a persoanelor
juridice plititoare de impozite gi
taxe locale c6tre UAT Motru

72320000-4
Servicii de baz e

de date
9.000 Buget Local Iulie 2023 Iulie 2023 Olfline ADSO13



14.
Sistem integrat informatic de
management dosare instanre
impozite si taxe locale

72320000-4
Servicii de baze
de date

3.000 Buget Local lulie 2023 Iulie 2023 Offline ADSOI4

15. Filtru instalatie fi ltroventila{ie
42514300-5
Aparate de
filtrare

I 1.500 Buget Local Ianuarie 2023 Aprilie 2023 Offline ADPO15

16. Generator curent tif azic
31122000-7
Generatoare
electrice

45.000 Buget Local Ianuarie 2023 Aprilie 2023 Offline ADPOI6

17. Sireni de alarmare
35240000-8
Sirene

32.000 Buget Local lanuaie 2023 Apilie2023 Offline ADPOIT

18. Cofret sirend alarmare
31682200-2
Panouri de
comanda

16.500 Buget Local Ianuarie 2023 Aprilie 2023 Offline ADPOl8

19.

Servicii de mentenanld tehnictr qi
de acces in APN SONIA prin
GSM

50330000-7
Servicii de
intrelinere a
echipamentului
de
telecomuricatii

6.000 Buget Local August 2023
Septembrie
2023

Offline ADSO19

20.
Servicii de evaluare psihologictr
a personalului Poliliei Locale cu
drept de port arme

85121270-6
Servicii de
psihiatrie sau
psihologie

2.000 Buget local
Octombrie
2023

Noiembrie
2023

Offline ADSO2O

Compartiment Achizifii Pnblice,,T/,
MinciLnliconsJr\tinl {4tr-, ^-.Lufr Ftorirnl.,-k|7


