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Strategia anuali de achizi{ie publici pe anul 2020 a
Centrului de ingrijire qi Asisten{n Tirgu Neam{

1. No{iuni introductive
in conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr.39512016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea
contractului de achizilie publica/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile
publice "strategia anuald de achizilie publicd se reqlizeazd in ultimul trimestru al anului anterior

anului cdruia ii corespund procesele de achizi{ie publicd cuprinse in acestea, Si se aprobd de cdtre

conducdtorul autoritdlii contractante ".

Potrivit dispoziliilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 39512016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizilie publica/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice,
Centrul de ingrijire gi Asisten{d Tirgu Neam!, prin persoana desemnatd - achizitii publice,
a elaborat strategia anuald de achizilie public[ care cuprinde totalitatea proceselor de

achizi,lie publici planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2020.
Stiategia anualS de achizilie publicd la nivelul Centrului de ingrijire gi Asistenld

Tirgu Neam! se poate modifica sau completa ulterior, modificdri/completdri care se

aprobd conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificdrilor qi completirilor in
prezenta Strategie este condilionatd de identificarea surselor de finanlare.

Persoana desemnatd - achizilii publice a procedat la intocmirea prezentei Strategii
prin utilizarea informaliilor gi a cel pulin urmdtoarelor elemente estimative:

- nevoile identificate la nivelul Centrului de Ingrijire gi Asistenld Tirgu Neam! ca

fiind necesare a fi satisftcute ca rezultat a unui proces de achizilie, asa cum rezultd

acestea din solicitdrile transmise de Biroul personal de specialitate, ingrijire,



asistentd gi auxiliar gi Compartimentul Economic-Administrativ din Centrul de
ingrijire qi Asisten![ Tirgu Neam!.

- valoarea estimatd a achiziliilor corespunzdtoarc fiecdrei nevoi;
- capacitatea profesionalI existentd la nivel de autoritate contractantd pentru

derularea unui proces care sd asigure beneficiile anticipate ;

- resursele existente la nivelul centrului gi, dup[ caz necesarul de resurse
suplimentare externe, care pot fi alocate deruldrii proceselor de achiziliii publice.
in cadrul Strategiei anuale d,e achizilie publicd la nivelul centrului se va elabora

Programul anual al achizifiilor publice qi .Anexa privind achizi(iile directe, ca
instrument managerial utilizat pentru planificarea gi monitorizarea portofoliului de
procese de achizilii la nivelul Centrului de Ingrijire si Asistenfd Tirgu Neam{.

2. Etapele procesului de achizifie publici care vor fi parcurse in anul 2020
Atribuirea unui contract de achizilie publica /acord-cadru este rezultatul unui

proces ce se deruleazd in mai multe etape.
Centrul de ingrijire gi Asistenld Tirgu Neamf in calitate de autoritate contractanti,

prin persoana desemnatd - achizitii publice trebuie sd se documenteze gi sd parcurgd
pentru fiecare proces de achizilie publicd trei etape distincte:

- etapa de planificare /pregdtire, inclusiv consultarea pietei ;

- etapa de organizare a procedurii gi atribuirea contractului/ acordului - cadru;
- etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea qi monitorizarea

implementdrii contractului/acord-cadru ;

Etapa de planificare/pregitire a procesului de achizi(ie publici
Se initieaza prin identificarea necesitalilor gi elaborarea referatelor de necesitate gi

se incheie cu aprobarea de cdtre ordonatorul de credite a documentaliei de atribuire,
inclusiv a documentelor suport, precum qi a strategiei de contractare pentru procedura
respectiv6.

Strategia de contractare este un document al fiecdrci achizilii cu o valoare estimatd
egal6 sau mai mare dec6t pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.
98/2016 privind achizi{iile publice, modificat qi completat cu puntul 2 din OUG nr. 45 din24
mai 2018 pentru modificarea gi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului
achiziliilor publice si este obiect de evaluare in conditiile stabilite la aft. 23 din HG nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractuitului de achizilie public[ /acordului-cadru din Legea nr. 9812016
privind achiziliile publice

Prin intermediul strategiei de contractare sc documenteazd deciziile din etapa de
planificare/pregdtire a achizili\lor in legdtura cu :

-relatia dintre obiectul, constr0ngerile asociate gi complexitatea contractului, pe de
o parte, gi resursele disponibile pentru derularea activitdtilor din etapele procesului de
achizilie publicd, pe de alta parte;

-procedura de atribuire aleas6, precum qi modalitdlile speciale de atribuire a
contractului de achizi{ie publicd asociate, dacd este cazul;

-tipul de contract propus ;i modalitatea de implementare a acestuia;
-mecanismele de plati in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia,

misuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitdlilor pentru neindeplinirea sau
indeplinirea defectuoasi a obliga{iilor contractuale;

-justificdrile privind determinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru,
precum gi orice alte elemente legate de oblinerea de beneficii gi/sau indeplinirea
obiectivelor;



-justificdrile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile previzute la art.
69 alin. (2)-(5) din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice si, dupi caz, decizia de a
reduce termenele in condiliile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile
de calificare privind capacitatea ;i, dupd caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire gi
factorii de evaluare utilizali ;

Etapa de organizare a procedurii gi atribuire a contractului/acord-cadru incepe prin
transmiterea documentaliei de atribuire in SICAP gi se frnalizeazd odatd cu intrarea in
vigoare a contractului de achizilie publicd /acord-cadru.

Avdnd in vedere dispoziliile legale in materia achiziliilor publice, se va rcaliza un
proces de achizilie publicd prin utilizarea uneia dintre urm6toarele aborddri, respectiv cu
resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate
existente.

3. Programul anual al achizifiilor publice

^ Programul anual al achizitilor publice pe anul 2020 la nivelul Centrului de
Ingrijire pi Asisten{i Tirgu Neam{ se elaboreazd pe baza referatelor de necesitate
transmise de Biroul personal de specialitate, ingrijire, asisten{d gi auxiliar 9i
Compartimentul Economic-Administrativ gi cuprinde totalitatea contractefor 

"e 
achizilie

publicb/acord-cadru pe care centrul intentioneaz[ sd le atribuie in decursul anului 2020.
La elaborarea Programului anual al achiziliilor publice pentru anul 2020 s-a {inut

cont de:
- necesitdlile obiective de produse, servicii qi lucriri ;

- gradul de prioritate a necesitatilor, conform propunerilor Biroul personal de
specialitate, ingrijire, asistenld gi auxiliar ;i Compartimentul Economic-
Administrativ;

- anticipdrile cu privire la sursele de finanfare ce urmeazd a fi identificate ;

Dupd aprobarea bugetului propriu, precum qi ori de cdte ori intervin modificdri in
bugetul centrului, Programul anual al achiziliilor publice pentru anul 2020 se va
actualiza, in funclie de fondurile aprobate.

Programul anual al achiziliilor publice pentru anul2020 al Centrului de ingrijire qi
Asistenld Tirgu Neam{ este prevdzut in Anexd la prezenta Strategie qi cuprinde cel pu{in
informalii referitoare la :

- obiectul contractului de achizi{ie publicd/acord-cadru;
- codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CpV);
- valoarea estimatd a contractului/acordului-cadru ce urmeazd a fi atribuit ca

rczultat al derularii unui proces de achizi{ie, exprimatd in lei, fard TVA, stabilitd in baza
estimdrilor Biroul personal de specialitate, ingrijire, asistenld gi auxiliar si
Compartimentul Economic-Administrativ;

- sursa de finan{are ;

- procedura stabilitd pentru derularea procesului de achizilie ;
- data estimatd pentru pentru inilierea procedurii ;
- data estimatd pentru atribuirea contractului;
- modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline ;
Dupa aprobarea bugetului pe anul 2020 gi definitivarea Programului anual de

achizifii publice pentru anul 2020 al centrului qi in termen dc 5 zile luiratoare de la data
aprobdrii, prin grija persoanei desemnate - achizitii publice, se va publica programul
anual al achiziliilor publice in SICAP gi pe pagina de internet al instituliei wriw.cia-
tirguneamt.ro

De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea in SICAP a extraselor din
Programul anual al achizitilor publice pentru anul 2020 al centrului, precum si a oric6ror
modificdri asupra acestuia, extrase care se referd la contractele/acordurile-cadru de



produse qiisau servicii a cdror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile
prevdzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice,
contractele/acordurile-cadru de lucrdri a cdror valoare estimata este mai mare sau egala
cu pragurile prevdzute la art. 7 alin. (5) din Legeanr. gS/2016 privind achiziliile publice,
modificati qi completatd cu OUG nr.45 din 24 mai 2018 pentru modificarea gi completarea
unor acte normative cu impact asupra sistemului achizifiilor publice. Publicarea se va face in
termen de 5 zile lucratoare de la data modificdrilor.

Avdnd in vedere dispoziliile art. 4 din HG nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publicd acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, conform cdruia
"prin ordin al preSedintelui Agenliei Nalionale pentru Achizilii Publice (ANAP) se pot pune la
dispozitria autoritdlilor contractante Si a furninrilor de servicii auxiliare achiziliei un set de
instrumente ce se utilizeazd pentru planificorea portofoliului de achizilii la nivelul autoritdlii
contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizilie Si monotorizarea
implementdrii contractului, precum Si prevenirea diminuarea riscurilor in achizilii publice".
Persoana desemnatd - achizitii publice va proceda la revizuirea Programului anual al
achiziliilor publice pentru anul 2020 al centrului in vederea punerii de acord cu actele
normative ce se vor elaboralaproba in legdturd cu prezenta strategie, in termen de cel 15
zile de la data intrdrii lor in vigoare, sau in termenul precizat in mod expres in actele
normative ce se vor elabora/aproba.

4. Sistemul de control intern
Avdnd in vedere noua legislatie privind achizitiile publice, ca document de politicd

interna, sistemul propriu de control intern trebuie sa acopere toate fazele procesului
de achizifii publice de la pregitirea achizifiei pana la executarea contractului, iar
cerintele efective trebuie diferen(iate in functie de complexitatea contractului de achizilie
public[ care urmeazd a fr atribuit.

De asemenea, avdnd in vedere standardele de control intern pentru gestionarea
efectiva a procesului de achizitii publice controlul intern va trebui sa includd cel pufin
urmdtoarele faze: pregdtirea achiziliilor, redactarea documentatiei de atribuire,
desfdgurarea procedurii de atribuire, implementarea contractului.

Sistemul de control intern trebuie sa includd urmdtoarele principii:
- Separarea atribufiilor, cel pulin intre functiile operalionale gi funcliile

financiare/de platd,, persoanelor responsabile cu achiziliile publice gi biroul qi
compartimentul tehnice gi economice, cerinte de separare a atribuliilor care depind de
alocarea cu personal, respectiv de resursele profesionale proprii.

-,,Principiul celor 4 ochi" care implica impdrlirea clard a sarcinilor in doi paqi: pe
de o parte inilierea gi pe de altd parte verificarea, efectuate de persoane diferite.

5. Excep{ii
Prin exceplie de la art. 12 alin. ( 1) din HG nr. 39512016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizilie publicd/acord-cadru din Legea 9812016 privind achiziliile publice, in cazul in
care centrul va implementa in cursul anului 2020, proiecte finantate din fonduri
nerambursabile gi/sau proiecte, va elabora distinct, pentru fiecare proiect in parte un
program al achiziliilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor
de elaborare cuprinse in legislatia achiziliilor publice, a procedurilor prevdntte in
prezenta Strategie gi a procedurilor opera{ionale interne.

Avdnd in vedere dispoziliile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9812016 privind
achiziliile publice precum qi ale art. I din HG nr.39512016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie



publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu referire la

exceptarile de la legislalia achiziliilor publice a achiziliilor de produse, servicii qi/sau

lucrdri care nu ,. .,ipun'.egulilor legale, sQ vo proceda la achizilia de produse' servicii

qi/sau lucrdri gxceptate, p"\uru ptop-iiifot proceduri.operalionale interne de atribuire cu

respectarea p'rr"rpiilor care stau ia bazi atrlbuirii contractelor de achizitie publicd

respectiv nedescriminarea. tfatamentul egal, recunoa$terea reciprocd, transparen{a'

proporlionalitatea, asumarea rdspunderii'
centrul va derula toate procedurile de achizilie numai prin sistemul electronic al

achiziliilor publice srcnp lvectriul sEAp). lJt.Jiz'nea artor mijloace (offline) se va putea

rearlzanumai in condiliile iegii gi numai pentru situaliile expres reglementate prin lege'

prin exceplie dc la regula online, procedurile de achizilie rearizate pe baza procedurilor

interne proprii, se vor realiza in sistem offline'

6. Prevederi finale qi tranzitorii
centrul prin persoana desem natd - achizilii publice, va line evidenta achizitilor

directe de produse, servicii si lucrdri, precum 9i a tuturor achiziliilor de produse' servicii

qi lucr6ri, ca parte a Strategiei anuale de achizilii publice'
prezenta Strategie inuala de achizilii pe 

'anul 
2020 se va publica pe pagina de

internet www. cia-tirguneamt.ro

Elaborat.
Persoani desemnatl'


