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Nr. 2220/06.11.2017

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2018 a Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
1. N oţiu n i introductive
în conform itate cu preved erile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru
aprobarea N o rm elo r m etodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordu lui-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice ’’Strategia anuală de achiziţie publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior
anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în acestea, şi se aprobă de către
conducătorul autorităţii contractante
Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
N orm elor m etodologice de aplicare a prev ed erilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie pu blică/aco rd ului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
Centrul Judeţean pentru C onservarea şi P rom ovarea Culturii T radiţionale Vaslui, prin
inspectorul de specialitate, responsabil cu A chiziţii Publice, a elaborat strategia anuală de
achiziţie p ublică care cuprinde to talitatea proceselor de achiziţie p u b lică planificate a fi
lansate de pe parcursul anului bu getar 2018.
Strategia anuala de achiziţie p ublică la nivelul C.J.C.P.C.T. se poate m odifica sau
com pleta ulterior, m o d ificări/com p letări care se aprobă conform prevederilo r de mai sus.
Introducerea m odificărilor şi com p letărilor în prezenta Strategie este condiţionată de
identificarea surselor de finanţare.
Inspectorul de specialitate, responsabil cu A chiziţii Publice a procedat la
în to cm irea prezentei Strategii prin utilizarea inform aţiilor şi urm ătoarelor elemente
estimative:
- nevoile identificate la nivelul C.J.C.P.C.T. ca fiind necesare a fi satisfăcute ca
rezultat al unui proces de achiziţie, asa cum rezultă acestea din solicitările
transm ise de toate co m partim entele de specialitate din C .J.C .P.C .T ;
- valoarea estim ată a achiziţiilor corespunzătoare fiecărei nevoi;
-

cap acitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractanta pentru
derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate ;
resursele existente în cazul instituţiei şi, dupa caz, necesarul de resurse
suplim entare externe, care pot fi alocate derulării pro ceselor de achiziţii publice.
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în cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică, la nivelul instituţiei se va elabora
P rogram ul anual al achiziţiilor publice şi A n ex a privind achiziţiile directe, ca instrum ent
m anagerial utilizat pentru planificarea şi m onitorizarea portofoliului de procese de
achiziţii la nivelul C.J.C.P.C.T. Vaslui.
2. E tap ele procesului de ach iziţie publică care vor fi parcurse în anul 2018
A tribu irea unui contract de achiziţie publică /acord-cadru este rezultatul unui
proces ce se derulează în mai m ulte etape.
Centrul Judeţean pentru C on servarea şi P rom ovarea Culturii Tradiţionale Vaslui,
în calitate de autoritate contractanta, prin inspectorul de specialitate, responsabil cu
A chiziţii Publice trebuie să se d ocu m enteze şi să parcurgă pentru fiecare proces de
achiziţie publică trei etape distincte:
- etapa de planificare /pregătire, inclusiv consultarea pieţei ;
-

etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/ acordului - cadru ;
etapa post atribuire contract/acord-cadru. respectiv executarea şi m on itorizarea
im plem entării con tractului/acord-cadru.

în vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are desemnată prin act
administrativ o persoană care se ocupă de ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii în
domeniul achiziţiilor publice prevăzute de Legea nr.98 /2016 şi H.G nr.395/ 2006.
Pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică responsabilul cu achiziţii publice
colaborează cu toate compartimentele din cadrul autorităţii contractante.
2.1
Etapa de p lan ifica re/p reg ătire a procesului de achiziţie publică
Se iniţiaza prin identificarea n ecesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi
se încheie cu aprobarea de către m anagerul instituţiei a docum entaţiei de atribuire,
inclusiv a docum en telor suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura
respectiva.
Strategia de contractare este un docum ent al fiecărei achiziţii cu o valoare estim ată
egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice iniţiată de C.J.C.P.C.T. V aslui, şi este obiect de
evaluare în condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea N orm elor
m etodologice de aplicare a prev ed erilo r referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică /acordu lu i-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Prin interm ediul strategiei de contractare se docum entează deciziile din etapa de
plan ificare/pregătire a achiziţiilor în legătura cu :
- relaţia dintre obiectul, con strângerile asociate şi com plexitatea contractului, pe
de o parte, şi resursele disponibile pentru derularea activităţilor din etapele procesului de
achiziţie publică, pe de alta parte ;
- procedura de atribuire aleasa, precum şi m odalităţile speciale de atribuire a
contractului de achiziţie publică asociate, daca este cazul;
- tipul de contract propus şi m od alitatea de im plem entare a acestuia
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- m ecanism ele de p lată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia,
m asuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru n ein deplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale:
- ju stificările privind determ inarea valorii estim ate a con tractului/acord-cadru,
precum şi
orice alte elem ente legate de obţinerea de beneficii si/sau înd eplinirea
obiectivelor
- ju stificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art.
69 alin. 2-5 din L egea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si, dupa caz, decizia de a
reduce term enele în condiţiile legii, decizia de a nu utiliza îm partirea pe loturi, criteriile
de calificare privind cap acitatea si, dupa caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi
factorii de evaluare utilizaţi ;
orice alte elem ente relevante pentru înd eplinirea n ecesităţilor autorităţii
contractante.
2.2 E tapa de organ izare a proced u rii şi atribuire a con tra ctu lu i/a co rd -ca d ru
incepe prin transm iterea docum entaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu
intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică /acord cadru.
A vând în vedere dispoziţiile legale în m ateria achiziţiilor publice, se va realiza un
proces de achiziţie pub lică prin utilizarea uneia dintre urm ătoarele abordări, respectiv cu
resursele p ro fesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate
existente la nivelul autorităţii contractante. Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea
caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice, prin excepţia de la regula de mai sus, C.J.C.P.C.T.
Vaslui va recurge la ajutorul unui specialist în domeniu, selectat în condiţiile legislaţiei achiziţiilor
publice.
în aplicarea prevederilor art.2, alin.(3) din H.G nr. 395/2016, autoritatea contractantă, prin
Inspectorul de specialitate, responsabil cu A chiziţii Publice, are următoarele atribuţii
principale:
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/ recuperarea înregistrării
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) elaborează şi, după caz, actualitează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte servicii ale
autorităţii contactante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire
şi a documentelor suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de
concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, cum sunt acestea prevăzute de lege;
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
f) realizează achiziţiile;
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
în conformitate cu prevederile art.2, alin.(4) şi (5) din H.G nr. 395/2016, celelalte servicii ale
autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea responsabilului cu atribuţii în domeniul
achiziţiilor publice prin :
a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări,
valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor.
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necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/ acorduri cadru;
b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute la
art. 155 din Legea nr.98/ 2016;
c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la
lit.a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total acualizat al respectivelor
necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;
d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi opoziţia
bugetară a acestora;
e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia
contractelor/acordurilor cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor
propuse;
f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor
contractuale.
în conformitate cu Adresa ANAP nr.4664 / 1 1.07.2016, 2190/18.08.2016, produsele,
serviciile şi lucrările ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică se pun în corespondenţă cu
sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice. Utilizarea
codurilor CPV asigură descrierea cât mai exactă a obiectului contractului, neavând legătură directă
cu estimarea. Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau
lucrări, în situaţia în care valoarea estimată determinată este mai mică decât pragurile valorice
prevăzute în Legea nr.98/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Printre serviciile specifice (servicii hoteliere şi restaurant, servicii de organizare de
evenimente culturale, servicii de organizare de festivaluri, servicii de organizare de târguri şi
expoziţii, servicii poştale) din categoria celor incluse în anexa nr. 2 în conformitate cu prevederile
art. 101 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
aprobate prin II.G. nr. 395/2016, precum şi prevederile art. 7 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, se vor realiza conform procedurii interne aprobată de conducerea
C.J.C.P.C.T. Vaslui.
3. P rog ram u l anual al achiziţiilor publice
P rogram ul anual al achiziţiilor publice pe anul 2018, la nivelul Centrului Judeţean
pentru C onservarea şi Prom ovarea C ulturii Tradiţionale Vaslui se elaborează pe baza
referatelor de necesitate transm ise de com partim entele de specialitate şi
cuprinde
totalitatea contractelor ce achiziţie pu blică/aco rd -cadru pe care instituţia intenţionează să
le atribuie în decursul anului 2018.
La elab orarea Program ului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 s-a ţinut
cont de:
- necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;
- gradul de prioritate a necesităţilor, conform prop un erilo r com p artim entelor de
-

specialitate;
anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urm ează a fi identificate;
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D upă aprobarea bugetului, precum şi ori de câte ori intervin m odificări ale
bugetului instituţiei, Program ul anual al ach iziţiilor publice pentru anul 2018 se va
actualiza, în funcţie de fondurile aprobate.
Program ul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018, al Centrului Judeţean
pentru C on servarea şi Prom ovarea Culturii Tradiţionale V aslui este prevăzut în anexa la
prezenta Strategie şi cuprinde cel puţin inform aţii referitoare la :
- obiectul contractului de achiziţie pub lică/acord cadru;
- codul vocabularului com un al ach iziţiilor publice(C PV );
- valoarea estim ată a acordului - cadru ce urm ează a fi atribuit ca rezultat al derulării
unui proces de achiziţie, exprim ată în lei, fără TVA, stabilită în baza estim ărilor
com p artim entelor de specialitate;
- sursa de finanţare;
- p rocedura stabilita pentru derularea procesului de achiziţie;
- data estim ata pentru pentru iniţierea procedurii;
- data estim ata pentru atribuirea contractului;
- m odalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
După aprobarea Bugetului pe anul 2018 şi definitivarea Program ului anual de
achiziţii publice pentru anul 2018, al Centrului Judeţean pentru C onservarea şi
P rom ovarea Culturii Tradiţionale V aslui, şi în term en de 5 zile lucrătoare de la data
aprobării, prin grija inspectorului de specialitate, responsabil cu A chiziţii Publice, se va
publică P rogram ul anual al achiziţiilor publice pe anul 2018, în SEAP şi pe site-ul
autorităţii w w w .c icp ctv s.ro .
De asem enea, sem estrial se va pro ceda la publicărea în SEAP a extraselor din
Program ul anual al achizitilor publice pentru anul 2018 al autorităţii, precum şi a
oricăror m odificări asupra acestuia, extrase care se referă la contractele/acordurile-cadru
de produse si/sau servicii a căror valoare estim ată este mai mare sau egală cu pragurile
prevăzute la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
co ntractele/acordu rile-cad ru de lucrări a căror valoare estim ata este mai mare sau egală
cu pragurile p rev ăzute la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
P ublicărea se va face în term en de 5 zile lucratoare de la data modificărilor.
Inspectorul de specialitate, responsabil cu A chiziţii Publice, va proceda la
revizuirea Program ului anual al ach iziţiilor publice pentru anul 2018 al institutiei în
vederea punerii de acord cu actele norm ative ce se vor elab ora/ap ro ba în legătura cu
prezenta strategie, în cel mai scurt timp de la data intrării lor în vigoare, sau în term enul
precizat în mod expres în actele norm ative ce se vor elabora/aproba.
4. S istem ul de control intern
Conform noii legislaţii privind achiziţiile publice, ca docum ent de politică internă,
sistemul propriu de control intern al Centrului Judeţean pentru C onservarea şi
Prom ovarea Culturii T radiţionale Vaslui, trebuie să acopere toate fazele procesului de
achiziţii publice de la pregătirea achiziţiei până la executarea contractului, iar cerinţele
efective trebuie diferenţiate în funcţie de co m plexitatea contractului de achiziţie publică
care u rm ează a fi atribuit.
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De asem enea, având în vedere standardele de control intern pentru gestionarea
efectiva a procesului de achiziţii publice controlul intern va trebui să includă cel puţin
urm ătoarele faze: pregătirea achiziţiilor prin referat de achiziţie ce include valoarea estimativă şi
date tehnice, cu notă justificativă pentru necesitatea şi oportunitatea achiziţiei; documentaţie de
atribuire unde este cazul, în cazul achiziţiei directe în funcţie de complexitate, caietul de
sarcini/cerinţele tehnice explicite, întocmit de serviciul de specialitate care solicită achiziţia;
desfăşurarea procedurii de atribuire; procesul verbal al comisiei de evaluarea ofertelor depuse;
implementarea contractului urmărit de către compartimentul care solicită achiziţia.
S istem ul de control intern treb u ie sa includă u rm ătoarele principii:
- S epararea atribuţiilor, cel puţin între funcţiile operaţionale şi
funcţiile
financiare/de plată, persoan elor responsabile cu achiziţiile publice şi com partim entele
tehnice şi econom ice, cerinţe de separare a atribuţiilor care depind de alocarea cu
personal la nivelul Centrului Judeţean pentru C onserv area şi
Prom ovarea Culturii
T radiţionale Vaslui, respectiv de resursele profesionale proprii.
- „Principiul celor 4 ochi" care im plica îm părţirea clară a sarcinilor în doi paşi: pe
de o parte iniţierea şi pe de alta parte verificarea, efectuate de persoane diferite.
Sistemul de control intern trebuie să includă, de asemenea, un document de politică
privind conflictul de interese, document asumat de conducerea C.J.C.P.C.T. precum şi de tot
personalul instituţiei.
5. Excepţii
Prin excepţie de la art. 12 alin. ( 1 ) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
N orm elor m etodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie p ub lică/acord-cadru din L egea 98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul în
care Centrul Judeţean pentru C onserv area şi Prom ovarea Culturii T radiţionale V aslui va
im plem enta în cursul anului 2018 proiecte finanţate din fonduri neram bursabile si/sau
proiecte de cercetare dezvoltare va elabora distinct, pentru fiecare proiect în parte, un
program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor
de elaborare cuprinse în legislaţia achiziţiilor publice, a procedurilor prevăzute în
prezenta Strategie şi a procedu rilo r operaţionale interne.
A vând în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice precum şi ale art. 1 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea N o rm elo r
m etodologice de aplicare a prev ed e rilo r referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
pu blică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu referire la
exceptările de la legislaţia achiziţiilor publice a achiziţiilor de produse, servicii si/sau
lucrări care nu se supun regulilor legale, Centrul Judeţean pentru C on servarea şi
P rom ovarea Culturii Tradiţionale V aslui va proced a la achiziţia de produse, servicii
si/sau lucrări exceptate, pe baza propriilor proceduri operaţionale interne de atribuire cu
respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică
respectiv nedescrim inarea. tratam entul egal, recunoaşterea reciprocă, transparentă,
proporţionalitatea, asum area răspunderii.
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La elaborarea procedurilor interne proprii, se va ţine cont în mod obligatoriu şi de luarea
tuturor măsurilor necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui
conflict de interese şi/ sau împedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei. în cazul în care
constată apariţia unei astfel de situaţii, C.J.C.P.C.T. Vaslui are obligaţia de a elimina efectele dintro astfel de împrejurare, adoptând, potrivit competenţelor, după caz măsuri corective de modificare,
încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire
sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui va derula
toate procedurile de achiziţie numai prin sistemul electronic al achiziţiilor publice SEAP.
Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai în condiţiile legii şi numai pentru
situaţiile expres reglementate prin lege. Prin excepţie de la regula online, procedurile de achiziţie
realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza în sistem offline doar în cazuri
temeinic justificate.
în funcţie de obiectul achiziţiei, se va asigura achiziţia de consultanţă tehnică pentru a
întocmi caietele de sarcini, se vor coopta experţi pentru evaluarea ofertelor depuse.
în conformitate cu prevederile art.9 al.2 din H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice pentru verificarea
riscurilor, C.J.C.P.C.T. prin persoana desemnată, va elabora Strategia de contractare pentru
fiecare contract/ acord-cadru de produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată este mai mare
sau egală cu pragurile prevăzute la art.7, alin.l, alin.5 din Lege.
6. Preved eri fin ale şi tran zitorii
Centrul Judeţean pentru C on servarea şi P rom ovarea Culturii Tradiţionale Vaslui,
prin inspectorul de specialitate specializat în dom eniul achiziţiilor, va ţine evidenţa
achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, precum şi a tuturor achiziţiilor de
produse, servicii şi lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice.
Autoritatea contractantă va proceda la revizuirea prezentei Strategii, în vederea punerii de
acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legătură cu prezenta strategie, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în actele normative
ce se vor elabora/ aproba.
în derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne proprii, precum şi a
tuturor procedurilor de achiziţie, C.J.C.P.C.T. Vaslui este responsabilă de modul de atribuire a
contractului de achiziţie publică, acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor
dispoziţiilor legale aplicabile.
P rezenta Strategie anuală de achiziţii pe anul 2018 a C entrului Judeţean pentru
C onservarea şi P rom ovarea Culturii T radiţionale Vaslui se va pub lică pe pagina de
internet w w w .cicpctvs.ro.
întocmit,
Responsabil achiziţii publice,
Lucian lacob

Avizat,
Contabil Şef,
Maria Arsene

