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MI NI STERUL AFACERI LOR I NTERNE
I NSTI TUŢI A PREFECTULUI  JUDEŢUL SUCEAVA

Se aprobă,

St r at eg i a an u al ă de ach i zi ţ i e p u b l i că pe anul 2017 af er en t ă
I n st i t u ţ i ei Pr ef ect u l u i  Ju d eţ u l Su ceava şi a i n st i t u ţ i i l or
su b or d on at e

1. Noţ i u n i i n t r od u ct i v e
în conformit at e cu dispoziţ iile art. 11. alin. (2) din HG nr.
395/ 2016 pent ru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referit oare la at ribuirea contractului de achiziţie
publica/ acordului cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile
publice, I nst it uţ ia Prefect ului  Judeţ ul Suceava prin Compart iment ul
administ rat iv şi achiziţ ii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie
publică care cuprinde t ot alit at ea proceselor de achiziţ ie planificat e pe
parcursul anului bugetar 2017.
St rat egia anuala de achiziţ ie publica la nivelul I nstituţiei
Prefect ului  Judeţ ul Suceava se poate modifica sau complet a ulterior,
modificări/ complet ări care se aproba conform prevederilor de mai sus.
I nt roducerea modificărilor si complet ărilor in prezenta St rat egie este
condiţ ionat a de ident ificarea surselor de finanţ are.

Pent ru înt ocmirea prezent ei St rat egii au fost utilizate următoarele
element e est imat ive:


nevoile ident ificat e la nivelul I nst it utwr
iei Prefectului  Judeţul
Suceava şi a inst it uţ iilor subordonat e, conform solicitărilor
t ransmise de toate compart iment ele de specialit at e din cadrul
I nst it ut iei Prefect ului
 Judeţ ul Suceava si a institutiilor
subordonat e;
 valoarea est imat a a achiziţ iilor corespunzăt oare fiecărei nevoi;
 resursele financiare exist ent e sau atrase la nivelul I nstituţiei
Prefect ului  Judeţ ul Suceava.
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I n cadrul St rat egiei anuale de achiziţ ie publica la nivelul I nstituţiei
Prefect ului  Judeţ ul Suceava se va elaborazxvutsrponmlihgfedcbaSRPONMJIEA
Pr ogr am u l an u al al

ach i zi ţ i i l or pu blice şi An ex a pr i vi n d ach i zi ţ i i l e dir ect e, în
conformit at e cu zvutsrponmljihgfedcbaUTRPONLID
ORDI NUL nr. 281/ 2016 din 22 iunie 2016 privind
stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor
publice şi Programului, ca inst rument managerial utilizat pentru
planificarea si monit orizarea port ofoliului de procese de achiziţii la
nivelul I nst it uţ iei Prefect ului  Judeţ ul Suceava.

2. Et apel e pr ocesu l u i de ach i zi ţ i e publica car e vor fi par cur se în
an u l 2 0 1 7
At ribuirea unui cont ract de achiziţ ie publica / acordcadru este
rezult at ul unui proces ce se derulează in mai multe et ape.
I nst it ut ia Prefect ului  Judeţ ul Suceava, în calit at e de autoritate
cont ract ant ă, prin Compart iment ul administ rat iv şi achiziţ ii publice
t rebuie să se document eze si să parcurgă pentru fiecare proces de
achiziţ ie publică t rei etape dist inct e:
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et apa de planificare / pregăt ire, inclusiv consult area pieţei;
et apa de organizare a procedurii si at ribuirea contractului/
acordului  cadru;
et apa post at ribuire cont ract / acordcadru, respectiv executarea si
monit orizarea implement ării cont ract ului/ acordcadru.
Etapa de planificare/ pregăt ire a procesului de achiziţ ie publică:

Se iniţ iază prin ident ificarea necesit aţ ilor si elaborarea referatelor
de necesit at e şi se încheie cu aprobarea de către ordonat orul de credite
a document aţ iei de at ribuire, inclusiv a documentelor suport, precum
si a st rat egiei de cont ract are pent ru procedura respectiva.
St rat egia de cont ract are est e un document al fiecărei achiziţii cu
o valoare est imat ă egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite
la art . 7 alin. 5 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţ iile publice si este
obiect de evaluare in condiţ iile st abilit e la art. 23 din HG nr. 395/ 2016
pent ru aprobarea Normelor met odologice de aplicare a prevederilor
referit oare la at ribuirea cont ract at ului de achiziţie publica / acordului
cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţ iile publice
Prin int ermediul st rat egiei de contractare se documentează
deciziile din et apa de planificare/ pregăt ire a achiziţiilor in legătura cu :
•

•
•
•

•

•

relaţ ia dint re obiect ul, const rângerile asociate si complexitatea
cont ract ului, pe de o parte, si resursele disponibile pentru
derularea act ivit ăţ ilor din et apele procesului de achiziţ ie publica,
pe de alt a parte
procedura de at ribuire aleasa, precum si modalităţile speciale de
at ribuire a cont ract ului de achiziţ ie publica, daca este cazul;
t ipul de cont ract propus si modalitatea de implementare a
acest uia;
mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in
cadrul acest uia şi măsurile de gestionare aferent e, stabilirea
penalit ăţ ilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defect uoasa a
obligaţ iilor cont ract uale;
j ust if icările
privind
det erminarea
valorii
est imat e
a
cont ract ului/ acordcadru, precum si orice alte element e legate de
obţ inerea de beneficii si/ sau îndeplinirea obiect ivelor;
j ust if icările privind alegerea procedurii de atribuire in situaţiile
prevăzut e la art. 69 alin. 25 din Legea nr. 98/ 2016 privind
achiziţ iile publice si, după caz, decizia de a reduce t ermenele in
condiţ iile legii, decizia de a nu utiliza împărţ irea pe loturi, criteriile
de calificare privind capacit at ea si, după caz, crit eriile de selecţie,
crit eriul de at ribuire si fact orii de evaluare utilizaţi.

Etapa de organizare a procedurii si at ribuire a contractului/ acord
cadru începe prin t ransmit erea document aţ iei de at ribuire in SEAP si se
finalizează odat ă cu int rarea in vigoare a contractului de achiziţie
publica / acord cadru.

3.

Pr og r am u l an u al al ach i zi ţ i i l or publice

Programul anual al achizit ilor publice pe anul 2017 la nivelul
I nst it uţ iei Prefect ului se va înt ocmi în conformit at e cu ordinul 281 /
2016 se elaborează pe baza referat elor de necesitate t ransmise de
com part im ent ele de specialit at e si cuprinde totalitatea cont ract elor ce
achiziţ ie publica/ acordcadru pe care instituţia int enţ ionează sa le
at ribuie in decursul anului 2017.
La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul
2017 sa ţ inut cont de:




necesit ăţ ile obiect ive de produse, servicii si lucrări
gradul de priorit at e a necesit aţ ilor, conform propunerilor
compart iment elor de specialit at e:
ant icipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi
ident ificat e.

După aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin
modificări in buget ul I nst it uţ iei Prefectului
 Judeţ ul Suceava,
Programul anual al achiziţ iilor publice pentru anul 2017 se va actualiza,
in funcţ ie de fondurile aprobat e.
Programul anual al achiziţ iilor publice pentru anul 2017 este
prevăzut in ANEXĂ la prezent a St rat egie si cuprinde cel puţin informaţii
referit oare la
obiect ul cont ract ului de achiziţ ie publica/ acord cadru;
codul vocabularului comun al achiziţ iilor publice(CPV);
valoarea est imat a a acordului  cadru ce urmează a fi at ribuit ca
rezult at al derulării unui proces de achiziţ ie, exprimata in lei, fără TVA,
st abilit ă în baza est imărilor compart iment elor de specialit at e;

sursa de finanţ are;
 dat a est imat a pentru at ribuirea cont ract ului;
m odalit at ea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau
offline.

4.

Si st em u l de con t r ol i n t er n

Având in vedere noua legislaţ ie privind achiziţ iile publice, ca
document de polit ica interna, sist emul propriu de control intern trebuie
sa acopere t oat e fazele procesului de achiziţii publice de la pregătirea
achiziţ iei până la execut area cont ract ului, iar cerinţele efect ive trebuie
diferenţ iat e in funcţ ie de complexit at ea cont ract ului de achiziţ ie publică
care urmează a fi at ribuit .
De asemenea, având in vedere standardele de cont rol intern
pent ru gest ionarea efect iva a procesului de achiziţii publice controlul
int ern va t rebui sa includă cel puţin următoarele faze: pregătirea
achiziţ iilor, redact area document aţ iei de atribuire, desfăşurarea
procedurii de at ribuire, implement area cont ract ului.
Sist emul
principii:

de

control

int ern

t rebuie

sa

includă

următoarele

 Separarea at ribuţ iilor, cel puţ in intre funcţ iile operaţ ionale si funcţiile
financiare/ de plată persoanelor responsabile cu achiziţ iile publice si
compart iment ele t ehnice si economice, cerinţe de separare a
at ribuţ iilor care depind de alocarea cu personal, respectiv de resursele
profesionale proprii.
„ Principiul celor 4 ochi" care implica împărţ irea clară a sarcinilor in doi
paşi: pe de o parte iniţierea si pe de alt a parte verificarea, efectuate
de persoane diferit e.

5.

Ex cep ţ i i

Având in vedere dispoziţ iile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016
privind achiziţ iile publice precum si ale art. 1 din HG nr. 395/ 2016

pentru aprobarea Normelor met odologice de aplicare a prevederilor
referit oare la at ribuirea cont ract ului de achiziţie publica/ acordului
cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţ iile publice, cu referire la
except ările de la legislaţ ia achiziţ iilor publice a achiziţ iilor de produse,
servicii si/ sau lucrări care nu se supun regulilor legale, se va proceda
la achiziţ ia de produse, servicii si/ sau lucrări except at e, pe baza
propriilor proceduri operaţ ionale int erne de at ribuire cu respectarea
principiilor care stau la baza at ribuirii cont ract elor de achiziţ ie publica
respect iv nedescriminarea, t rat ament ul egal, recunoaşterea reciproca,
t ransparent a, proport ionalit at ea, asumarea răspunderii.
I nst it uţ ia Prefect ului  Judeţ ul Suceava va derula toate
procedurile de achiziţ ie numai prin sistemul elect ronic al achiziţiilor
publice SEAP. Ut ilizarea alt or mij loace (offline) se va putea realiza
numai in condiţ iile legii si numai pent ru sit uaţ iile expres reglementate
prin lege. Prin excepţ ie dc la regula online, procedurile de achiziţie
realizat e pe baza procedurilor int erne proprii, se vor realiza in sistem
offline.

6.

Pr ev ed er i f i n al e si t r an zi t or i i

I nst it uţ ia Prefect ului  Judeţ ul Suceava prin compart iment ul intern
specializat in domeniul achiziţ iilor, va ţ ine evidenta achizit ilor directe
de produse, servicii si lucrări, precum si a t ut uror achiziţ iilor de
produse, servicii si lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii
publice.
întocmit şi redactat
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