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No(iuni introductive

Potrivit dispoziliilor Legii nr. 9812016 privind achizitriilor publice qi a HG nr. 39512016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziliei publicd/acordului-cadru din Legea 9812016 privind achiziliile publice, Comuna

Racovila a procedat la intocmirea prezentei strategii prin utilizarea informaJiilor cel pufin a
urmdtoarelor elemente estimative:
a) Necesit[1ile identificate la nivel de autoritate contractant[ av6nd la bazd, referatele
intocmite de compartimentele din cadrul Primdriei Comunei Racovila pentru anul 2019,
ca fiind necesar a fi satisfrcute ca rezultat ai unui proces de achizilie;
b) Valoarea estimativ6 a achizitriei corespunzdtoare fiecirei necesit6li;
c) Capacitatea profesionali existenti la nivel de autoritate contractant[ pentru derularea
unui proces care sf, asigure beneficiile anticipate;
d) Resursele existente la nivel de autoritate contractantS care pot fi alocate derularii
proceselor de achizilii publice.
Prezenta Strategie anuali de achizitrie publica la nivelul Comunei Racovila reprezinti totalitatea
proceselor de achizilie publicd planificate a fi lansate de institu{ie in calitate de autoritate
contractanti pe parcursul unui an bugetar. Ea se realizeazd,potrivit dispoziliilor legale, in ultimul
trimestru al anului anterior anului ciruia ii corespund procesele de achizitrie publicl cuprinse in
aceasta gi se aprobl de conduc[torul autorit5lii contractante.
Strategia anuald de achizilie public[ la nivelul Comunei Racovila, se poate modifica sau
completa ulterior, modific[rilcompletdri care se aprobi conform prevederilor Legii achiziliilor
publice 98/2016 qi HG 39512016. lntroducerea modific[rilor gi completdrilor in prezenta
Strategie, este condilionati de identificarea surselor de finanlare.
In cadrul Strategiei anuale de achizilie publicd la nivelul Comunei Racovila, se va elabora
Programul anual al achiziliilor publice(Anexa nr. l), ca instrument managerial utilizat pentru
planificarea gi monitorizarea portofoliului de procese de achizilie la nivel de autoritate
contractantd, pentru planificarea resurselor necesare deruldrii proceselor gi pentru verificarea
modului de indeplinire a obiectivelor din strategia institutriei.

2.

Obiectivele Strategiei anuale de achizi{ii publice(SAAP) 2019

Pentru anul 2019 au fost stabilite urm[toarele obiective pentru gestionarea portofoliului de
achizilii publice care face obiectul Strategiei Anuale de Achizitrii Publice a Comunei Racovila.
Obiectiv general:
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Asigurarea necesarului de produse, servicii gi lucrdri pentru realizarea obiectivelor de funclionare
gi dezvoltare institulionali ale Comunei Racovifa, in condilii de legalitate, eficien[d gi eficacitate.

Obiective specifice:
l) Cregterea transparenfei proceselor de achizitriei publice de produse, servicii gi lucriri
derulate de cltre Comuna Racovila.
2) Creqterea eficienlei proceselor de achizilie public[, respectiv asigurarea necesarului de
produse/servicii/lucrdri de calitate, in cele mai bune costuri/pre(uri de achizi[ie, in
conditrii de legalitate.
3) Planificarea gi organizarea adecvat[ a proceselor de achizilie publicd in vederea
prevenirii apariliei de intdrzieri in asigurarea necesarului de produse, servicii qi lucrdri.
4) Utilizarea eficientd a resurselor profesionale gi financiare ale Comunei Racovila pentru
asigurarea necesarului de produse, servicii qi lucrdri

3.

Indicatori cantitativi gi calitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului
procese de achizi(ii din SAAP 2019

de

Pentru anul 2019 au fost definili urm[torii indicatori utilizali pentru managementul/gestiunea
portofoliului de achizilii publice care face obiectul Strategiei Anuale de Achizilii Publice a
Comunei Racovila:
l. Num[rul de procese de achizitie. in functie de obiect(produse. servicii. lucrlri) din care:
-Licitalie deschisd
-Procedurd simpl ifi catd
-Procedurd proprie aplicabild serviciilor sociale gi serviciilor specific din Anexa 2
-Alte proceduri

-Achizilii directe, din care: din Catalog electronic/offline
2. Valoarea estimativd a proceduriloe de achizitie public6. in functie de obiect(produse.
servicii. lucr[ri)
-Licitalie deschisd
-Procedurd simpl ifi catl
-Procedurd proprie aplicabi16 serviciilor sociale gi serviciilor specific din Anexa 2
-Alte proceduri
-Achizilii directe, din care: din Catalog electronic/offline
3. Numdr contracte/acorduri cadru si valoare atribuite. in functie de obiect(produse. servicii.
lucrdri) in lei fbr[ TVA. din care:
-Licitatie deschisl din care: numdr qi valoare contract, numdr gi valoare acorduri cadru,
numdr gi valoare procedure anulate
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-Procedurd simplificatd, din care: numdr gi valoare contract, numdr gi valoare acorduri
cadru, numdr qi valoare procedure anulate
- Procedura proprie aplicabilS serviciilor sociale gi serviciilor specific din Anexa 2, din
care: numdr qi valoare contract, numlr qivaloare procedure anulate
- Alte procedure, din care numir gi valoare contract, numf,r qi valoare acorduri cadru,
numlr gi valoare procedure anulate

Achizilii directe, din care:
a) din Catalogul electronic, din care: numdr gi valoare contract, numlr gi valoare comenzi,
num[r qi valoare achizitrit anulate
b) derulate/offline cf. art. 43, alin.3 din HG 39512016: numdr qi valoare contract, num[r gi
valoare comenzi, numdr gi valoare achizilii anulate
4. Numdr si valoare procese de achizitii in functie de obiect(produse. servicii. lucriri)
derulate conform planificirii. din care:
-

-Licitalie deschis[
-Procedurd simplifi cat6
-Procedurd proprie aplicabil[ serviciilor sociale gi serviciilor specific din Anexa 2
-Alte proceduri
-Achizilii directe, din care: din Catalog electronic/offline
5. Num[r si valoare procese de achizitii in functie de obiect(produse. servicii. lucrdri)
derulate cu intdrziere mai mare de 30 zile fatd de planificare din care:
-Licitatrie deschis[
-Procedur[ simplifi cati
-Procedurd proprie aplicabilS serviciilor sociale gi serviciilor specific din Anexa 2
-Alte proceduri
-Achizifii directe, din care: din Catalog electronic/offiine
6. Durata medie de evaluare(in zile) a ofertelor primate in functie de obiect(produse.
servicii.lucrdri). din care:
-Licitalie deschisd
-Procedur[ simpl ifi cati
-Procedurd proprie aplicabil[ serviciilor sociale gi serviciilor specific din Anexa 2
-Alte proceduri
-Achizilii directe, din care: din Catalog electronic/offline
7. Numlr documentatii de atribuire respinse de ANAP in functie de obiect(produse. servicii.
lucrdri) $i motivele de respingere" din care:
-Licitalie deschisd
-Procedurd simpl ifi cat[
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-Procedurd proprie aplicabi16 serviciilor sociale gi serviciilor specific din Anexa 2

-Alte proceduri
Raportat laanaliza portofoliului proceselor de achizilie public derulate in anul 2016, pentru anul
2019,la nivelul Comunei Racovitra, rata de respingere a documenta1iei de atribuire nu poate fi
mai mare de 50o/o, iar numf,rul maxim de respingeri permis pentru aceiagi documentatie de
atribuire este de 1 respingere/documentafie.
8. Gradul de utilizare a fiecdrui criteriu de atribuire in functie de obiect(produse. servicii.
lucrlri). pe tip de procedur6:
-Licitalie deschis[, din care: preful cel mai sclzut/cel mai bun raport calitate pref/costul cel mai
scizut/cel mai bun raport calitate-cost
-Procedurl simplificatd, din care: pre{ul cel mai scdzutlcel mai bun raport calitate pre(/costul cel
mai sc6zuVcel mai bun raport calitate-cost
-Procedura proprie aplicabila serviciilor sociale gi serviciilor specifice din Anexa 2, din care:
prelul cef mai scizut/cel mai bun raport calitate pret/costul cel mai scdzutlcel mai bun raport
calitate-cost

-Alte proceduri, din care: pre{ul cel mai sc[zutlcel mai bun raport calitate pre[/costul cel mai
sc[zutlcel mai bun raport calitate-cost
9. Numdrul mediu de oferte primite.
procedur[:

in functie de obiect(produse. servicii. lucrlri). pe tip

de

-Licitalie deschisS
-Procedurd simplifi catd
-Procedurd proprie aplicabila serviciilor sociale qi serviciilor specific din Anexa 2
-Alte proceduri
-Achizilii directe, din care: din Catalog electronic/offline
10. Numdrul de acte aditionale la contractele/acordurile cadru in functie de
obiect(produse.servicii. lucr[ri). pe tip de procedurd:
-Licitalie deschisd
-Procedur[ simpl ifi catd
-Procedurd proprie aplicabilS serviciilor sociale gi serviciilor specifice din Anexa 2
-Alte proceduri
-Achizilii directe, din care: din Catalog electronic/offline
1 l. Documente constatatoare emise. in functie de obiect(produse. servicii. lucrdri). pe tip de
procedurS:

-Licitalie deschisf,, din care pozitive/negative
-Procedur[ simplificat6, din care pozitive/negative

6
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-Procedurd proprie aplicabila serviciilor sociale gi serviciilor specifice din Anexa 2, din
care pozitive/negative
-Alte proceduri, din care pozitive/negative
-Achizilii directe, din care: din Catalog electronic/offline, din care pozitive/negative
in ceea ce privegte modalitatea de atribuire(online/offline, au fost definite urmdtoarele linte)
pentru anul 2019:
- Proceduri simplificate derulate online- 100%
- Achizilii directe realizate din Catalog electronic -80yo
in ceea ce priveste serviciile sociale gi serviciile specifice din Anexa 2, organizate conform
normelor proprii, acestea urmeazd a se derula, in principal, offline, in anul 2019.
in ceea ce privegte modalitatea de finalizare a procedurilor de atribuire, se va avea in vedere ca
procedurile de atribuire finalizate prin anulare(reglementate de art. 212 din Legea 9812016), sd
nu depigeascd l0% din valoarea estimatd a procedurilor de achizilie publica plannificate a fi
realizate in 2019.

4.

Programul anual al achizifiilor publice(PAAP) 2019

Programul Anual al Achiziliilor Publice(PAAP) 2019 este component[ a Strategiei Anuale de
Achizilii Publice, fEcAnd parte integrantd din aceasta. Achizifiile directe de produse, servicii gi
lucr[ri planificate pentru anul 2019 se constituie in Anexa I la Programul Anual al Achiziliilor
Publice 2019. Programul Anual al achizifiilor publice 2019 a fost realizat cu respectarea
prevederilor art. 12-15 din HG 39512016, precum qi a Ordinului Preqedintelui ANAP 28112016.
Prin exceplie de la art.72 alin. (l) din HG nr.39512016, pentru proiectele finanfate din fonduri
nerambursabile Comuna Racovi(a elaboreazd distinct, pentru fiecare proiect in parte un Program
al Achiziliilor Publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare
cuprinse in legislafia achiziliilor publice, a procedurilor prevdzute in prezenta Strategie gi a
procedurilor operalionale interne. Avdnd in vedere portofoliul de proiecte finan{ate din fonduri
nerambursabile, la data adoptlrii prezentei Strategii Anuale de Achizilie Public6, Programul
Anual al Achiziliilor Publice aferent fiecirui proiect se constituie ca Anexe la Programul Anual
al Achiziliilor Publice 2019, aceste anexe urmdnd a se actualiza in funcfie de modificdrile
survenite in portofoliul de proiecte al Comunei Racovila.

Programul Anual al Achiziliilor Publice 2019 al Comunei Racovifa este prezentat in Anexa la
prezenta Strategie Anual6 de Achizilii Publice 2019.

5.

Date de intrare utilizate in elaborarea Strategiei Anuale de Achizifie Publicl 2019 qi
Programului Anual al Achizi{iilor Publice 2019
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Anual[ de Achizilie Public[ 2019 a fost realizatd cu respectarea prevederilor art.

11

alin(6) din HG 39512016, respectiv prin luarea in considerare a urmdtoarelor elemente:
a. Nevoile identificate la nivelul Comunei Racovila ca fiind necesar a fi satisfrcute ca
rezultat al unui proces de achizilie public[ determinate pe baza solicitdrilor tuturor
compartimentelor din cadrul Comunei Racovifa.
b. Valoarea estimatd a achiziliei corespunz[toare fiecirei nevoi determinati prin aplicarea
prevederilor art.9-25 din Legea 9812016 9i art. 16-17 din HG 39512016, precum 9i a
Ordinelor/Instruc!iuni lor/Ghidurilor ANAP.
c. Capacitatea profesionalS existent[ la nivelul Comunei Racovila gi a celorlalte
compartimente pentru derularea adecvatd a proceselor de achizitrie publicd care sd asigure
benefi ciile anticipate.
d. Resursele existente la nivelul Comunei Racovila gi a celorlalte compartimente gi dupd
caz, necesarul de resurse suplimentare externe, inclusiv servicii auxiliare achiziliei, care
pot fi alocate pentru derularea proceselor de achizilie public6, precum gi resursele
financiare prevlzute in bugetul Comunei Racovila.

ln elaborarea Programului Anual al Achiziliilor Publice 2019,s-a asigurat respectareaart. l2 din
HG.39512016, fiind avute in vedere urm[toarele elemente:
a. Necesit[1ile obiective de produse, servicii gi lucrdri identificare in Referatele de
necesitate elaborate de compartimentele Comunei Racovila conform prevederilor
procedurilor interne.
b. Definirea obiectului achizilieilacordului cadru/contractului gi corespondenla cu codul
CPV - in conformitate cu prevederile art. 16, alin 2) din HG 39512016. Obiectul
achiziliei/contractului poate fi un produs, un serviciu sau o lucrare, aga cum sunt aceste
definite la art. 2, alin l), lit. m), n) 9i o) dil Legea 9812016. In definirea obiectului
achiziliei au fost considerate urm[toarele elemente: natura produsului/serviciului/lucrdrii,
destina(ia, modul de utilizare, necesitatea pe care o satisface; in cazul achiziliilor mixte
au fost avute in vedere qi prevederile art. 34-35 din Legea 9812016 pentru determinarea
obiectului principal al achiziliei. Pentru a asigura corespondenfa obiectului achiziliei cu
codurile CPV a fost utilizat Nomenclatorul CPV rcv.2.
c. Valoarea estimatd a achiziliei/acordului/cadru/contractului; valoarea estimat[ s-a
determinat pornind de la informafiile cuprinse in Referatele de necesitate, pe baza
pre[ului unitar/total estimat, exprimat in lei, fErE TVA, prin aplicarea prevederilor art. 925 din Legea 9812016, ale. Art 16-17 din HG 39512016, precum 9i ale
Ordinelor/GhidurilorA.,trotificdrilor/lnstruc{iunilor ANAP relevante. Estimarea valorii s-a
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realizat pe bazd istoricd(respectiv analiza portofoliului de achizi(ii publice din anii 2015
9i2016) qi/sau prin cercetdri/studii de pia16.
d. Procedura de atribuire care va fi utilizat[ s-a stabilit prin raportare la obiectul achiziliei,
valoarea estimat[ gi aplicarea pragurilor valorice reglementate la art. 7 din Legea
9812016; procedura care va fi aplicatd in anul 2019 de cdtre Comuna Racovila,
reglementatd de art. 68 din Legea 9812016 este in principal procedura simplificatl.

Achizilia serviciilor sociale gi al altor servicii specifice cuprinse in Anexa 2 a Legii
9812016 se va realiza conform propriilor proceduri simplificate sau prin licitalie deschisd,

conform prevederilor legale aplicabile. Pentru achiziliile de produse, servicii qi lucr[ri a
cf,ror valoare estimativd se situeazd sub pragul valoric prevdzut la art. 7 , alin.5) din Legea
9812016, va fr utilizatd, achizilia directd, totalitatea proceselor de achizilie direct fiind
cuprinse in Anexa la PAAP 2019;
Gradul de prioritatelprioritizarea achizitriilor publice s-a realizat pornind de la informaliile
furnizate in Referatele de necesitate, cu privire la datalperioada cdnd este necesarf,
furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execufia lucrdrilor, precum gi prin raportare la
complexitatea procedurilor gi atribuirea acordului cadru/contractului de achizilie public[,
resursele profesionale existente gi necesare.
Stabilirea datei de iniliere gi a datei de finalizare a achizi(iei data estimata pentru
inceperea procedurii a fost definitd Jindnd cont de prioritizarea achizitriilor cuprinse in
PAAP 2019, disponibilitatea resurselor financiare gi a resurselor profesionale necesare
pentru derularea procedurii. Data estimati pentru finalizarea procedurii a fost determinatd
findnd cont de durata estimatd pentru derularea fiec6rei proceduri, resursele profesionale
gi de necesitatea asigur[rii produselor/serviciilor/lucr6rilor, in termen, conform cerin{elor
beneficiarilor achiziliei; in toate situaliile a fost avutd in vedere respectarea termenelor
minime prevdzute de legislatria in materia achiziliilor publice pentru derularea procedurii
gi atribuirea acordului cadru/contractului gi incidenfa riscurilor identificate la nivelul
Compartimentului de Achizitrii Publice de naturd si influenleze perioada de organizare a
procedurilor de achizilie publicS.
(,
Definirea surselor de finan{arelsurse de finafare anticipate s-a realizat pe baza
b'
informaliilor din Referatele de necessitate qi a informatiilor funizate de compartimentul
contabilitate. Sursele de finanfare sunt veniturile proprii gi alocdrile de la bugetul de stat
prevdzute in Bugetul pe anul 2019 aprobate de Comuna Racovila.
h. Stabilirea responsabilit[tilor privind realizarea achiziliei responsabilii achiziliei au fost
desemnaJi din cadrul Compartimentului de Achizifii Publice cdt qi din alte
compartimente. [n acest proces, au fost avute in vedere: expertizalcapacitatea
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profesional[ a personalului, gestiunea riscurilor identificate, posibilitatea suplimentdrii
resurselor proprii cu achizilia de servicii auxiliare achiziliei, complexitatea achiziliei.
Dupi aprobarea de cdtre ordonatorul de credite al Comunei RacoviJa, Programul Anual de
Achizilii Publice 2019 se public[ in termen de 5 zile lucrdtoare de la data aprobdrii, de cdtre
Compartimentul Achizilii Publice, in SEAP gi pe pagina de internet a Comunei Racovifa. De
asemenea, semestrial se va proceda la publicarea in SEAP a extraselor din Programul Anual al
Achiziliilor Publice pentru anul 2019 al Comunei Racovila, precum gi a oriclror modificlri
asupra acestuia, extrase care se referI la contractele/acordurile-cadru de produse gi/sau servicii a
cdror valoare estimat[ este mai mare sau egald cu pragurile prevdzute la art. 7 alin. I din Legea
nr. 9812016; publicarea se va realiza in termen de 5 zile lucrdtoare de la data aprobdrii
modific[rilor. Modificarea/completarea PAAP 2019 poate fi rezultatul materializdrii unor factori
cum ar fi: modificarea substan{iald a necesit[1ilor obiective ale structurilor organizatorice din
cadrul Comunei Racovila gi/sau valorii estimate a achiziliilor care nu puteau fi previzionate, in
mod obiectiv, la momentul elabordrii PAAP 2019; modificdri legislative; modificdri ale
bugetului propriu; modific[ri la nivelul reseurselor disponibile pentru realizarea achiziliei. In
condiliile in care modificarile men[ionate mai sus au ca finalitate acoperirea unor necesitili care
au fost cuprinse ini(ialin PAAP 2019, introducerea acestor modificdri in PAAP este condifionatl
de identificarea surselor de finanlare.

Av6nd in vedere dispoziliile art. 4 din HG nr. 39512016 conform cf,ruia " prin ordin al
preSedintelui Agenliei Nalionale pentru Achizilii Publice(ANAP) se pot pune la dispozilia
autoritdlilor contractante Si a furnizorilor de servicii auxiliare achiziliei un set de instrumente
ce se utilizeazd pentru plani/icarea portofoliului de achizilii la nivelul autoritdtrii contractante,
fundamentarea deciziei de reulizare a procesului de achizilie Si monitorizarea implementdrii
contractului, precum Si prevenirea diminuarea riscurilor in achizi(ii publice" Compartimentul
de Achizitrii Publice va proceda la revizuirea Programului Anual al Achizifiilor Publice pentru
anul 2019 al Comunei Racovifa in vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor
elabora/aproba in legdturi cu prezenta Strategie, in termen de cel mult 1 5 zile de la data intrArii
lor in vigoare, sau in termenul precizat in mod expres in actele normative ce se vor
elabora/aproba.

6.

Fundamentarea informa(iilor incluse in Strategia AnualI de Achizi{ie Publici 2019
qi a Programului Anual de Achizi(ie Publicl 2019
Pentru elaborarea Strategiei Anuale de Achizilie Publicd 2019 gi a Programului Anual de
Achizilii Publice 2019 au fost utilizate informa(iile oblinute pe bazd" istoric[(respectiv analiza
portofoliului de achizilii publice 2016 9i 2017) qi din cercetarea qi analiza pie(ei(utilizat[ in
special pentru fundamentarea pre[urilor unitare ale produselor/serviciilor/lucrdrilor, cunoagterea
pie{ei, etc.).
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6.1.La nivelul compartimentutui beneficiar al achiziliei
Fiecare compartiment beneficiar al achiziliei din Cadrul Primdriei Comunei Racovila qi-a definit
necesitdlile obiective de produse, servicii qi lucr[ri pentru anul 2019, prin raportare la:

-

-

Volumul estimat de activitate, inclusiv eventualele modificiri survenite in activitAlile
planificate derivate din implementarea obiectivelor institulionale stabilite pentru anul
2019;
Analiza/cercetarea pie{ei pentru identificarea pre}urilor unitare pentru
produsele/servici i I e/lucrdri le neces ar a fr achizitrionate in anul 20 I 9 ;

Baza istoric[, respectiv informaliile rezultate

analiza portofoliului de
contracte/comenzi/acorduri cadru, care au fost executate in anii 2016 gi 2017 la
nivelul fiecirui compartiment, au fost de asemenea utilizate pentru dimensionarea
nevoilor de produse, servicii gi lucrdri gi pentru estimarea preturilor/valorii
produ selor/servici i lor/lucrdri I or necesar a

-

din

fi

achizitrionate in anul 20 I 9 ;

Resursele financiare prevdzute in bugetul 2019;

La nivelul compartimentelor Prim6riei Comunei Racovila, estimarea prelurilor/valorii achiziliilor
de produse, servicii gi lucrdri s-a fundamentat, de asemenea, dupdcaz, qi pe baza altor elemente,
cum ar fi:

-

Prin raportare la standardele de cost reglementate la nivel na(ional/sectorial gi/sau
standardele de cost prevdzute in legislatie, dacd este cazul;
- Prin estimarea gi insumarea tuturor elementelor de cost ale achiziliei(ex. Calculul
costului salarial orar al manoperei ca element component al costului prestajiei,
devizului general de lucr[ri, etc.);
- Prin raportare la cantitdtile gi prefurile unitare recomandate de proiectant/consultant,
in cazul achiziliei publice de lucrdri etc.;
6.2 La nivelul Compartimentului de Achizilii Publice
La nivelul Compartimentului de Achizilii Publice, fundamentarea informatiilor cuprinse in
Strategia Anual[ de Achizitrie Publicd 2019 9i a Programului Anual de Achizitrii Publice 2019, a
avut la bazS:

-

Confinutul Referatelor de necesitate transmise de toate compartimentele beneficiare
ale achiziliei din cadrul Primiriei Comunei Racovila.
Capacitatea profesional[ qi resursele umane gi materiale existente gi necesare pentru
implementarea Strategiei Anuale de Achizilii Publice 2019 al Comunei Racovila qi
realizarea Programului Anual de Achizilii Publice 2019
Resursele financiare cuprinse in Bugetul pe anul 2019 al Comunei Racovifa care pot
fi utilizate pentru realizarea achizitiilor publice de produse, servicii gi lucriri;
L1.
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Informa{iile ob(inute din cercetarea gi analiza pie}ei gi informafiile ob]inute pe bazit
istoricd prin analiza portofoliilor de achizilii publice 2017 la nivelul Comunei
Racovi(a;

-

Prevederile legale aplicabile in materia achiziliilor publice;
Deciziile privind valoarea estimatd pentru fiecare achizilie de produse, lucrlri gi servicii incluse
in Programul Anual al Achiziliilor Publice 2019 au fost realizate cu utilizarea urmatoarelor
informalii consultante in cadrul analizei qi cercetdrii de piafd realizate;

-

-

Informafiile privind prefurile unitare gi valorile estimate de compartimentele de
specialitate pe baza analizeilcercetdrii pie(ei, precum gi pe baz[ istoricd, respectiv pe
baza analizei portofoliului de comenzi/contracte/acorduri cadru executate in 201 6;
lnforma(iile privind prefurile unitare/valorile estimate de Compartimentul Achizilii
publice pe baza analizei pielei, respectiv a informa(iilor disponibile in SEAp pentru
anul 2017 privind Anun{urile de atribuire/cumpirdri directe atribuite de c[tre alte
autorit6ti contractante pentru produse/servicii/lucrdri similare celor planificate a fi
achizitrionate in anul 2019;

Informaliile privind prefurile unitare/valorile estimate de Compartimentul Achizilii
Publice pebaza istoricS, respectiv pebazaanalizei portofoliului de achizilii din anul
2017 al Comunei Racovila;

Deciziile ce stau la baza con{inutului PAAP 2019 au fost realizate cu luarea in considerare a
urmdtoarelor elemente:

-

-

Analiza informaliilor privind necesitilile obiective de produse, servicii gi lucr6ri in
referatele de necesitate, definirea corectd qi pozilionarea obiectului unui
contract/acord cadru con form prevederi lor I egale apl icabi le ;
Caracteristicile gi dinamica pietrei c[reia i se adreseazi obiectul contractului,
respectiv: natura concurentei, capacitatea pie[ei de a realiza obiectul contractului,
tranzacfii similare realizate pe pia{d bazate pe analiza informaliilor disponibile in
SEAP pentru anul 2017(secliunile Anun{uri de atribuire, Cumplrdri directe atribuite,
Cumpdrdri directe anulate, Statistici etc.).
Asigurarea condiliilor pentru manifestarea concurentei intre operatorii economici gi
asigurarea accesului IMM la piefele publice, conform prevederilor legale aplicabile;
Valoarea estimat[ a achiziliilor/loturilor gi raportarea la pragurile valorice prevdzute
la art.7 din Legea 9812016 pentru determinarea procedurilor aplicabile;
Reglementdrile legale in materia achiziliilor publice privind organizarea procedurilor
qi atribuirea acordului cadru/contractului de achizilie public[, termene de contestare,
regulile de transparenfd qi publicitate etc.;
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-

Resursele profesionale existente la nivelul Compartimentul de Achizilii Publice gi
resursele externe necesare, respectiv serviciile auxiliare achiziliei care urrneazd a ft
achizilionate in completarea resurselor proprii(care influen[eazd semnificativ
termenele de elaborare a documentaliei de atribuire, documentelelor suport,
organizarea procedurilor gi atribuirea acordului cadru/contractului de achizilie
publicS, calitatea documentafiei elaborate etc.).
Pentru achiziliile de produse, servicii gi lucrdri care au caracter de regularitate a ciror
valoare estimatl este superioari pragurilor prev[zute la art. 7, alin.5) din Legea 9812016
raportat la capacitdlile profesionale qi resursele disponibile, pentru eficientizarea
proceselor de achizitrie publicS, in anul 2019, este avutl in vedere, utilizarea, cu precidere
a acordului cadru, ca instrument specific de atribuire a contractului de achizilie public6.

7.

Etapele proceselor de achizi{ie publici care vor fi parcurse in anul 2019
Atribuirea unui contract de achizilie publicd/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se
deruleazd in mai multe etape. Comuna Racovila, in calitate de autoritate contractant[, prin
Compartimentul specializat in achizilii publice, trebuie s[ documenteze qi sd parcurgd pentru
fiecare urm[toarele etape, a$a cum sunt acestea definite la art. 8 alin.2) din HG 39512016;
1) Planificarea/pregitirea achiziliei publice, inclusiv consultarea piefei, dacd este cazul;
2) Organizarea procedurii gi atribuirea acordului cadru/contractului;
3) Executarea gi monitorizarea acordului cadru/contractului de achizilie publici
La nivelul Comunei Racovila, parcurgerea urm[toarelor etape implic6:
l) Planificarea/preg6tirea achiziliei publice;
a) Identificarea gi descrierea necesit[1ilor obiective de produse, servicii gi lucrdri pentru
func!ionare;
b) Elaborarea, actualizarea qi monitorizarea Strategiei Anuale de Achizilii Publice gi a
Programului Anual de Achizilii Publice;
c) Elaborarea gi aprobarea strategiei de contractare;
d) Elaborarea gi aprobarea documentaliei de atribuire;
e) Consultarea piefei, daci este cazul.
Etapa de preg[tire a achiziliei publice se iniliazd prin identificarea necesitalilor gi elaborarea
referatelor de necesitate gi se incheie cu aprobarea de cdtre ordonatorul de credite(primar) a
documentaliei de atribuire, inclusiv a Strategiei de contractare qi a documentelor suport pentru
procedura respectivS. Strategia de contractare este un document al fiecdrei achizilii cu o valoare

art.7 alin.5) din Legea 9812016
privind achiziliile publice gi este obiect de evaluare al ANAP in condiliile art. 23 din HG
39512016. Strategia de contractare planificS/pregdteqte qi documenteazd toate deciziile gi

estimatd egal[ sau mai mare decdt pragurile valorice stabilite la

13

*RTMARTA c oMU*#"-Hil'*r^- ruDE TUL

'IBIU
Fax:
Com Racovila, 557195, str. ProtopopValeriuFlorianu, nr.416, Telefon: 0269-527201:
0269-527421

e-mail : racovitap rimaria@tt

ah oo.

com

informafiile din documenta[ia de atribuire. Strategia de contractare va cuprinde informatii
privind:
a) Rela[ia dintre obiectul, constrAngerile asociate qi complexitatea contractului, pe de o
parte, qi resursele disponibile la nivel de Compartiment de Achizilii Publice pentru
derularea activit[1ilor din etapele procesului de achizitrie public6, pe de alt[ parte;
b) Procedura de atribuire aleas[, precum si modalitSlile speciale de atribuire a contractului
de achizitrie publicd asociate, dacd este cazul;

c) Tipul de contract propus qi modalitatea
d)
e)

D

de implementare a acestuia;

Mecanismele de platd in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, m[suri
de gestionare a acestora, stabilirea penalit6lilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea
defectuoasi a obl igaliilor contractuale.
Justific6rile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului cadru, precum
gi orice alte elemente legate de oblinerea de beneficii pentru Comuna Racovila.
Justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situa(iile previzute la art.69 alin.
2)- 5) din Legea 9812016 gi, dupi caz, decizia de a reduce termenele in condiliile legii,
decizia de a nu vtiliza impa(irea pe loturi, justific6rile privind criteriile de calificare
privind capacitatea gi, dup[ caz, criteriile de selec(ie, criteriul de atribuire gi factorii de

utilizali;
Obiectivul din strategia local6/regional6/na(ional6 de dezvoltare la a cdrui rcalizare

evaluare

g)
h)
2)
a)
b)

c)

contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacd este cazul;
Orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitAlilor Comunei Racovila.
Orssnizarea procedurii si atribuirea acordului cadru/contractului de achizitie publicd:
Transmiterea documenta[iei de atribuire in SEAP;
Desftgurarea procedurii:
b1) Publicarea anuntului de participare;
b2) Depunerea ofertelor de c[tre operatorii economici;
b3) Evaluarea ofertelor depuse de c[tre operatorii economici;

Atribuirea contractului:

cl)

elaborarea gi aprobarea raportului procedurii

c2) elaborarea gi transmiterea comunicirilor privind rezultatul procedurilor;
c3) tratamentul

notificirilor prealabile qi a contestaliilor privind rezultatul procedurii;

c4) incheierea acordului cadru/contractului de achizilie public6;

3) Executarea si monitorizarea acordului cadru/contractului de achizitie
a) inceperea executdrii acordului cadru/contractului de achizilie public[;

publicd:

b) Finalizarea/incetarea executirii acordului cadru/contractului de achizilie public[;
c) Modificarea acordului cadru/contractului de achizilie publicS;
t4
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8.

Modalitatea de realizare a achizi{iilor publice qi excep{ii
Pentru achiziliile de produse, servicii qi lucriri a cdror valoare estimatd este mai mare decdt
pragurile prevdzute la art. 7, alin.5) din Legea 9812016 procedura simplificatd a fost identificata
ca principal proceduri care va fi utilizatd in anul 2019 la nivelul Comunei Racovi(a, aceasta
urmdnd a fi derulate, in propo(ie de IOO% online, prin SEAP. in m[sura in care in anul 2019,
pentru rcalizarea achiziliilor publice, vor fi utilizate proceduri de atribuire reglementate de art. 68
din Legea 9812016, alta decAt procedura simplificat[, acestea se vor derula, de asemenea, online
prin SEAP, cu excep(ia procedurilor a cSror derulare se poate organiza offline, conform
prevederilor legale aplicabile in materia achizitriilor publice. Achizitiile directe de produse,
servicii gi lucr[ri(respectiv, achizilii de produse, servicii qi lucrdri a cdror valoare estimatd este
mai mici dec6t pragurile prevlzute la art. 7, alin.5) din Legea 9812016, vor fi derulate cu
respectarea art. 43-46 din HG 39512016, in propo(ie de minimum 80%, prin mijloace
electronice, din Catalogul SEAP. Achiziliile publice de servicii sociale gi servicii specifice
pentru care se aplicd norme proprii interne se vor derula, in anul 2019, offline. AvAnd in vedere
dispoziliile art.2,alin.2) din Legea 9812016, precum qi ale art. I din HG nr.39512016, cu referire
la exceptdrile de la legislalia achiziliilor publice a achiziliilor de produse, servicii gi/sau lucrdri
care nu se supun prevederilor legale aplicabile achizitriilor publice, se va procedalaachizilia de
produse, servicii qi/sau lucrari exceptate, pe baza propriilor proceduri interne de atribuire cu
respectarea principiilor care stau labaza atribuirii contractelor de achizilie publicd reglementate
la art. 2, alin.2) din Legea 9812016.(exemplu: utilitdti energie electric qi termicS, utilit[tri ap[ 9i
canalizare).

9. Capacitatea profesionali a Comunei Racovi{a de a realiza

achizi\iile publice

de

produse, servicii qi lucrlri planificate pentru anul2019

9.1 Evaluarea capacitdlii profesionale existente Si evaluarea necesarului de resurse
externe
La nivelul Comunei Racovila, resursele umane alocate deruldrii achiziliilor publice cuprind
personalul Compartimentului Achizilii Publice, care are stabilit, conform Regulamentului de
Organizare gi Funcfionare, prin figa postului, atribu[ii qi responsabilitatri privind rcalizatea
procesului de achizilie publicS. Compartimentul de Achizilii Publice indeplineqte atribuliile de
specialitate in domeniul achiziliilor publice previzute laart.Z alinl) qi 3) din HG3g5l2O16. in
realizarea achiziliilor publice de produse, servicii gi lucr[ri, in temeiul art.2, alin. 4) din HG
39512016, personalul din cadrul Compartimentului de Achizilii Publice beneficiazi de suportul
celorlalte compartimente din cadrul Primdriei Comunei Racovifa, atribuliile acestora in leg[turd
cu realizarea achiziliilor publice, dupd cum urmeazd:
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Personalul compartimentelor, beneficiare ale achiziliei, pentru realizarea activitdtilor
prevdzute la art.2, alin.5) din HG 39512016, precum gi pentru executarea contractului de
achizilie publicd qi activitalile realizate in cadrul comisiei de evaluare(daci este cazul);
Personalul din cadrul compartimentului contabilitate pentru confirmarea disponibilitdlii
sumelor necesare pentru planificarealpregdtirealinitrierea/derularea achiziliilor publice gi
real\zarea angajamentelor bugetelor aferente angajamentelor legale rezultate din
activitatea de achizilii publice;
Personalul compartimentului juridic/administrativ asigurd suportul juridic in etapa de
planificare/pregdtire a achiziliei pentru formularea de puncte de vedere citre Consiliul
Nalional de Solu(ionare a Contestaliilor gi/sau reprezentarea legal[ a Comunei Racovila
in instan(ele de contencios administrativ in cazul contestaliilor depuse de ofertanli sau
candida{i, dupd caz, in legiturd cu documentaJia de atribuire aferentd achiziliilor publice

de

produse, servicii

qi lucr[ri qi/sau

rezultatul procesului

de

evaluare

a

ofertelor/candidaturil or.
9.2. Mdsurile stabilite pentru asigurarea unei capocitdli corespunzdtoare de satisfacere a

necesitdlilor cu resurse interne Si externe
Pentru a asigura resursele gi capacitatea profesionali necesar[ pentru realizarea qi
managementului achiziliilor planificate pentru anul 2019, sunt prevdzute a fi adoptate
urmltoarele mdsuri la nivelul Comunei Racovifa:
- intreg personalul Compartimentului de Achizitrii Publice va beneficia, in anul 2019 de

pregatire profesionalS

-

de

specialitate, respectiv

cel pufin un curs de

perfeclionare/specializare in domeniul achiziliilor publice;
Resursele profesionale existente vor putea fi suplimentate din surse externe, respectiv
prin achizi{ia de servicii de consultanfd, servicii auxiliare achiziliei care vor viza
etapa de pregdtire a achiziliei, organizarea qi derularea procedurii de atribuire;
Vor fi actualizate instrumente de lucru utilizate pentru realizarea achiziliilor publice
in cadrul Primdriei Comunei Racovila, respectiv vor fi aprobate versiuni revizuite ale
procedurilor operationale care vizeazd achizitriile publice in anul 2019;

-

Personal compartimentelor beneficiare ale achiziliei care exercitd atribufii de
responsabil derulare contract va beneficia, in anul 2019 de pregdtire profesionall de
specialitate, respectiv cel pu[in un curs de perfecfionare/specializare in domeniul
achizitriilor publice pentru asigurarea respectarea prevederilor legale in material
achiziliilor publice in ceea ce privegte executarea gi conditriile de modificare a
contractelor de achizilie public[.
10. Riscuri asociate portofoliului de achizifii publice in anul 2019 qi stabilirea de mlsuri
pentru gestionarea acestora
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in luna decembrie 2017,in ceea ce privegte achiziliile publice, au fost identificate l3 riscuri care
pot afecta implementarea Strategiei Anuale de Achizilii Publice 2019 gi Programul Anual al
Achiziliilor Publice 2019. Pentru riscurile identificate in leg[turd cu achiziliile publice, au fost
stabilite mdsuri de gestionare a acestora, documentate in Registrul Riscurilor, qi cuprinse in
Mlsurile de control al riscurilor pentru anul 2019. Registrul riscurilor, precum gi mdsurile qi
acliunile identificate pentru gestiunea riscurilor legate de achizilii publice sunt prezentate in
anexa la prezenta Strategie Anual6 de Achizilii Publice 2019. Principalele mlsuri identificate
sunt mdsuri de tratare a riscului, de evitare a riscului. Principalele tipuri mdsuri vor fi
implementate de Compartimentul Achizijii Publice in anul 2019 pentru reducerea riscurilor
identificate sunt:a) instruirea/perfeclionarea personalului; b) imbun[t[firea instrumentelor de
lucru gi fiqelor de post; c) actualizareahevizuirea procedurilor operafionale gi adoptarea de
misuri pentru aplicarea corespunzdtoare a acestora; d)achizitria de servicii auxiliare achiziliei;
La nivelul Programului Anual de Achizilii Publice 2019, mdsurile de gestiune a riscurilor
identificate in Registrul Riscurilor s-au materializat dupd cum urmeazd:
- stabilirea responsabililor de achizilie in functie de expertiza persoanei responsabile qi
complexitatea procedurii

;

-

planificarea datelor de incepere gi finalizare a procedurilor de achizilie publica raportat la
capacitatea profesionald internd qi externd disponibil6 qi la asigurarea necesarului de
produse/servicii/lucrdri la termenele communicate de structurile beneficiare ale achiziliei;
- asigurarea de resurse profesionale externe pentru o serie de proceduri de achizilie, respectiv
servicii auxiliare achizitriei;
M[surile de gestiune a riscurilor identificate in Registrul Riscurilor sunt, de asemenea,
planificate a fi reflectate in alte documente asociate achizifiilor, respectiv in strategia de
contractare aferentd fiecdrei achizilii de produse/servicii/lucrdri cuprinsl in PAAP 2019 cu
valoare estimat[ mai mare decAt pragurile prevdzute la art. 7, alin.5) din Legea 9812016.
11. Sistemul de control managerial
ActivitAtile de achizilii publice necesitd un sistem distinct de planificare, derulare qi
monitorizare, pentru aasigura respectarea prevederilor legale in materia achiziliilor publice gi
asigurarea necesarului de produse, servicii gi lucrdri necesare pentru funclionarea Primdriei
Comunei Racovila, in conditrii de calitate, eficienfd qi eficacitate. Dati fiind complexitatea
procesului de achizilii publice, precum gi pentru fiecare modalitate/procedur[ specifici de
realizarc a achiziliei publice, care s[ asigure aplicarea corespunzdtoare a legisla]iei specifice in
materia achiziliilor publice de produse, servicii gi lucr[ri. Avdnd in vedere noua legislafie privind
achiziliile publice adoptati in anul 2016, procedurile opera[ionale, parte a sistemului de control
intern managerial al Comunei Racovitra, sunt in curs de revizuirelactualizare, setul de proceduri
operaf ionale aplicabi le achiziliilor publice cuprinde :
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l)

Procedura operafionalS
servicii gi lucriri;

-

Planificarea

gi pregdtirea achiziliilor publice de produse,

2) Procedura operafional5 3)

4)
5)
6)

Organizarca procedurii de atribuire a acordurilor
cadru/contractelor de achizilie public[ de produse, servicii gi lucr6ri;
Procedura operationalS - Executarea gi monitorizarea acordurilor cadru/contractelor
de
achizilie public[ de produse, servicii gi lucrdri;
Procedura operafional5 - Achiziliile directe de produse, servicii qi lucrdri;
Procedura operafionald- Achizitriile de servicii cuprinse in Anexa 2laLegea9g12016

Procedura operalionald - Achiziliile publice de produse, servicii gi lucrdri realizate in
cadrul proiectelor cu finan(are nerambursabi16
7) Procedura operalionald - Consultarea piefei in cazul achizitriilor de produse, servicii gi
lucrdri
Sistemul de control managerial intern, respectiv procedurile opera{ionale aplicabile
achiziliilor
publice la nivelul Comunei Racovila, asiguri aplicarea urmdtoarelor principii in
toate etapele de
procesului de achizilie public[:

- separarea atribu{iilor, cel pu{in intre functiile opera[ionale gi funcfiile

financiare, intre
atribu(iile personalului din cadrul Compartimentului de Achizilii Publice gi personalul celorlalte
compartimente din cadrul Primdriei Comunei Racovila;
- "principiul celor 4 ochi" care implicl separarea funcliilor de iniliere de func{iile de
verificare/avizare gi aprobare; fundamentarea verifcdrilorlavizelor interne are la bazd liste
de
verificare definite in cadrul procedurilor operafionale aplicabile.
in toate etapele procesului de achizilie publicl de produse, servicii gi lucriri, se va avea in vedere
respectarea principiilor reglementate la art. 2, alin 2) din Legea 9g12016.
12. Prevederi finale qi tranzitorii
Comuna Racovila, prin Compartimentul de Achizifii Publice, va
fine evidenp tuturor achiziliilor
de produse, servicii qi lucrdri, ca parte a Strategiei anuale de achizitrii publice.
Prezenta strategie de achizilii publice pe anul 2019 se va publica pe site-ul Comunei
Racovila:
ragovita-s,h.ro/.

intocmit,
Inspector Achizi(ii Publice
Hulpuq Marius pheorghe
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