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I. CADRUL  LEGAL  

 

Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o 

autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar reprezintă strategia 

anuală de achiziţii publice la nivelul autorităţii contractante.  

În conformitate cu prevederile art 11, din HG 395/2016 - Strategia Anuală 

de Achiziţii Publice se realizează în ultimul trimestru al anului anterior 

anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în 

aceasta, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.  

Prezenta strategie anuală de achiziții  a  Instituției Prefectului Județul 

Vâlcea are la bază urmatoarele acte normative:  

-  Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;  

-  Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;  

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor;  

-  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achiziţiilor publice;  

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;  

- HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 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;  

Instituția Prefectului Județul  Vâlcea are dreptul de a opera modificări sau 

completări  ulterioare   în   cadrul  strategiei  anuale  de  achiziţie  publică,  
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modificări/completări care se aprobă de către conducătorul autorităţii 

contractante.  

 

II. CONCEPTE  GENERALE  

 

Prezenta strategie anuală de achiziții publice la nivelul Instituției Prefectului 

Județul Vâlcea reprezintă totalitatea proceselor de achiziții publice 

planificate a fi lansate de instituție în calitate de autoritate contractantă pe 

parcursul unui an bugetar. 

Strategia anuală de achiziții publice se realizează, potrivit dispozițiilor 

legale, în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund 

procesele de achiziții publice cuprinse în aceasta și se aprobă de către 

conducătorul autorității contractante. 

Având în vedere noua legislație a achizițiilor publice care a intrat în vigoare 

în cursul anului 2016, prezenta strategie este valabilă începând cu data 

întocmirii și până la data de 31.12.2020. 

Strategia anuală de achiziții publice la nivelul Instituției Prefectului Județul 

Vâlcea se poate modifca sau completa ulterior cu respectarea prevederilor 

legale. Introducerea modificărilor și completărilor în prezenta strategie este 

condiționată de identificarea surselor de finanțare. 

În cadrul strategiei anuale de achiziții publice la nivelul Instituției 

Prefectului Județul Vâlcea se va elabora programul anual al achizițiilor 

publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și 

monitorizarea proceselor de achiziție publică la nivel de autoritate 

contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării achizițiilor și 

pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia 

instituției. 

Instituția Prefectului Județul Vâlcea a avut în vedere ca informaţii pentru 

elaborarea strategiei anuale de achiziţii pentru 2020 următoarele elemente 

estimative:  

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar  

a  fi  satisfăcute  ca  rezultat  al  unui  proces de  achiziţie, aşa cum rezultă  
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acestea din solicitările transmise de toate compartimentele din cadrul 

autorităţii contractante;  

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi;  

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă 

pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;  

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, 

necesarul de resurse suplimentare, care pot fi alocate derulării proceselor 

de achiziţii publice.  

Sistemul național de achiziții publice actual este rezultatul unui proces greoi 

de maturizare ca urmare a celor aproape zece ani de aplicare a legislației 

naționale. Acest sistem s-a confruntat cu lipsa capacității și capabilităților 

autorităților contractante de a derula proceduri de achiziție publică, 

coroborată cu o legislație dificil de utilizat și de interpretat într-o manieră 

unitară, cu schimbări legislative frecvente, lipsa de transparență și 

eficacitate a investițiilor, contestații numeroase și mai ales lipsa 

sustenabilității proiectelor.  

În acest context, Guvernul României a declarat achizițiile publice drept una 

dintre prioritățile sale și, prin Decizia prim-ministrului nr. 218/2014 privind 

înființarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului 

legislativ și instituțional în domeniul achizițiilor publice, a instituit un mod 

de lucru operativ pentru reformarea sistemului. În acest scop a fost 

constituit Comitetul interministerial și un grup de lucru la nivel tehnic , cu 

participarea instituțiilor centrale cheie în domeniu: Ministerul Fondurilor 

Europene, Cancelaria Prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul 

Finanțelor Publice - Unitatea Centrală pentru Verificarea Achizițiilor Publice, 

Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Justiției și 

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor 

Publice. O contribuție constantă și o implicare activă a avut Consiliul 

Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Cu rol de invitați, au participat 

la dezbateri Curtea de Conturi a României și Autoritatea de Audit, Consiliul 

Superior  al  Magistraturii, Agenția  Națională  pentru   Integritate, Consiliul  
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Concurenței. Grupul de lucru tehnic a beneficiat de sprijinul permanent 

furnizat de către experții Băncii Europene de Investiții și ai Băncii Mondiale.  

Prezenta strategie promovează principiile care vor stau la baza politicilor de 

reformare a achizițiilor publice.  

Nediscriminarea și tratamentul egal reprezintă asigurarea condițiilor de 

manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea, în orice etapă a 

derulării procedurii de atribuire, de reguli, cerințe și criterii identice pentru 

toți operatorii economici, inclusiv prin protejarea informațiilor confidențiale 

atunci când este cazul, pentru ca oricare dintre operatori să poată participa 

la atribuirea contractului și să beneficieze de șanse egale de a deveni 

contractanți (furnizori de produse, prestatori de servicii sau executanți de 

lucrări).  

Recunoașterea reciprocă constă în acceptarea produselor, serviciilor, 

lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, 

certificatelor, a altor documente, emise de autoritățile competente din alte 

state, precum și a specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la 

nivel național.  

Transparența înseamnă aducerea la cunoștința publicului a tuturor 

informațiilor referitoare la atribuirea contractului de furnizare de produse, 

servicii și lucrări.  

Proporționalitatea reprezintă asigurarea corelației între necesitatea 

beneficiarului, obiectul contractului de achiziție publică și cerințele solicitate 

a fi îndeplinite. În acest sens, beneficiarul trebuie să se asigure că, în cazul 

în care sunt stabilite cerințe minime de calificare, acestea nu prezintă 

relevanță și/sau sunt disproporționate în raport cu natura și complexitatea 

contractului atribuit.  

Eficiența utilizării fondurilor reprezintă atribuirea contractelor de achiziție pe 

baze competiționale și utilizarea unor criterii de atribuire care să reflecte 

avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obținerii raportului 

optim între calitate și preț, inclusiv prin luarea în considerare a obiectivelor 

sociale, etice și de protecție a mediului.  
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Asumarea răspunderii este determinarea clară a sarcinilor și atribuțiilor 

persoanelor responsabile cu achizițiile publică, urmărindu-se asigurarea 

profesionalismului, imparțialității și independenței deciziilor adoptate pe 

parcursul derulării acestui proces.  

Evitarea conflictului de interese - pe parcursul aplicării procedurilor de 

atribuire, achizitorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a 

evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese 

și/sau manifestarea concurenței neloiale.  

 

III. MĂSURI  ȘI  PRIORITĂȚI  

 

a. Rezultatele propuse de strategia anuala de achiziții  

Rezultatele prezentei strategii contribuie în mod evident la atingerea 

rezultatelor prevăzute pentru fiecare direcție de acțiune trasat de către 

legislația in vigoare:  

• Creșterea capacității tehnice și operaționale la nivelul Instituției 

Prefectului Județul Vâlcea, prin îndrumare si punerea la dispoziție de 

documentații standardizate,  

• Asigurarea unui cadru legislativ coerent și eficient pentru sprijinirea 

Instituției Prefectului Județul Vâlcea în implementarea contractelor,  

• Profesionalizarea personalului responsabil cu achizițiile publice 

(funcționari publici sau personal contractual,  

• Îmbunătățirea capacității Instituției Prefectului Județul Vâlcea în utilizarea 

procedurilor electronice,  

 

b. Descrierea etapelor achiziției publice  

Atribuirea unui contract de achiziție publică este rezultatul unui proces ce 

se derulează în mai multe etape. 

Instituția Prefectului Județul Vâlcea, în calitate de autoritate contractantă, 

are obligația de a se documenta și de a parcurge pentru fiecare proces de 

achiziție publică trei etape distincte. 

Etapele procesului de achiziție publică: 
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I. etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței;  

II. etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului 

cadru;  

III. etapa de executarea și monitorizarea implementării contractului/ 

acordului cadru.  

Practic, prin această abordare, se acordă o mai mare importanță etapei I 

de pregătire a procesului de achiziție și prin etapa a III-a se extinde 

reglementarea asupra executării.  

Etapa de planificare /pregătire a unui proces de achiziție public se inițiază 

prin identificarea necesităților și elaborarea referatelor de necesitate de 

către compartimentele interne și se încheie cu aprobarea de către 

conducătorul autorității contractante a documentației de atribuire, inclusive 

a documentelor suport, precum și a strategiei de contractare pentru 

procedura respectivă. 

Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu o valoare 

estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art.7 

alin.(5) din Legea nr. 98/2016, inițiată de autoritatea contractantă și este 

obiect de evaluare ANAP, în condițiile stabilite la art. 23 din H.G. 

nr.395/2016. 

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din 

etapa de planificare/pregătire a achiziției în legătură cu: 

a) Relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea 

contractului, pe de o parte, și resursele disponibile la nivel de 

autoritate contractantă pentru derularea activității din etapele 

procesului de achiziție publică, pe de altă parte; 

b) Procedura de atribuire aleasă, precum și modalitățile speciale de 

atribuire a contractului de achiziție publică asociate, dacă este cazul; 

c) Tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia; 

d) Mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în în 

cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea 

penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligațiilor contractuale; 
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e) Justificările privind determinarea valorii estimate a contractului, 

precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru  

autoritatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la 

nivelul sectorului administrației publice în care activează autoritatea 

contractantă; 

f) Justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile 

prevăzute la art.69 alin.(2)-(5) din Legea nr. 98/2016 și, după caz, 

decizia de a reduce termenele în condițiile legii, decizia de a nu utiliza 

împărțirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea și după 

caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare 

utilizați; 

g) Orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităților 

autorității contractante. 

 

Etapa de organizare a procedurii și atribuire a contractului/ acordului cadru 

începe prin transmiterea documentației de atribuire în SICAP și se 

finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziție publica 

sau a acordului cadru. 

 

 

 

 

 

 


