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CENTRUL CTJLTIJRAL TOPLIT A-2017
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 realizeazd in ultimul trimestru al
anului anterior anului cdruiq ii corespund procesele de achizi\ie publicd cuprinse in acestea, Si
se aprobd de cdtre conducdtorul autoritiilii contractqnte ".

Potrivit dispoziliilor art. 1L alin, (2) din HC nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de aclrizifie publica/acordului- cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice.
Centrul Cultural Toplita, prin Compartimentu I Achizitii Publice, a elaborat strategia
anualI de achizilie publicd care cuprinde totalitatea proceselor de achizilie publicd
planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2017,
Strategia anuala de achizilie publica la nivelul Centrului Cultural Toplita se poate
modifica sau completa ulterior, modificbri/completari care se aproba conform
prevederilor de mai sus. lntroducerea rnodificdrilor si complet[rilor in prezenta
Strategie este conditionata de identificarea surselor de finanfare.

Compartimentul Achizitii Publice a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin
utilizarea informa!iilor gi a cel putin urmdtoarelor elemente estimative:

-

nevoile identificate la nivelul Centrului Cultural Toplita ca fiind necesare a fi
satisfdcurte ca rezLtltat a unui proces de achizilie, asa cum rezulta acestea din
solicitarile transmise de toate compartimentele de specialitate din institutie
valoarea estimata a achiziliilor corespunzdtoare fiecarei nevoi
capacitatea profesionala existentd la nivel de autoritate contractanta pentru
derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate
resursele existente la nivel de institutie Si, dupa caz necesarul de resurse
suplirnentare externe, care pot fi alocate derul6rii proceselor de achizitiii publice,

ln cadrul Strategiei anuale de achizilie publica la nivelul institutiei se va elabora
Programul anual al achizifiilor publice gi Anexa privind achizifiile directe, ca
instrument managerial utilizat pentru planificarea si .monitorizarea portofoliului de
procese de achizitrii la nivelul Centrului Cultural Topli!a.

2. rltapele procesului de achizifie pubtica care vor fi parcurse in anul 2017

Atribuirea unui co'tract de achizilie publica lacord-caclru este rezultatul unui
proces ce se deruleazh in mai multe etape.

centrul cultural Toplila in calitate de

autoritate

compartimentul Achizitii Publice trebuie sd se documenteze
fiecare proces de achizifie pubtica trei etape distincte:

-

si

contractanta, prin
sd parcurgd pentru

etapa de planificare lpreglttire, inclusiv consultarea pielei
etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului/ acordului - cadru
etapa post atribuire contractlacord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea
implementdri i contractu I ui/acord-cadru

Etapa de planificarelpreg|tire a procesului de achizifie publica
Se initieaza

prin identificarea necesitalilor si elaborarea referatelor de necesitate

qi se incheie cu aprobarea de catre ordonatorul de credite a documenta!iei de atribuire,
inclusiv a documentelor suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura
respectiva.

Strategia de contractare este un document al fiecdrei achizifii cu o valoare
estimata egala sau mai mare decdt pragurile valorice stabilite la art.7 alin. 5 din Legea
nt' 9812016 privind achiziliile publice si este obiect de evaluare in condiliile stabilite la
art' 23 din HG nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractuitului de achizilie publica /acordului-cadru
din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice
Prin intermediul strategiei de contractare se docume nteazddeciziile din etapa de
planificarelpregdtire a achizitriilor in legdtura cu:

-relalia dintre obiectul, constrdngerile asociate si complexitatea contractului, pe de o
parte, si resursele disponibile pentru derularea activitalilor din etapele procesului de
achizilie publica, pe de alta parre
-procedura de atribuire aleasa, precum si modalitatile speciale de atribuire
a contractului
de achizilie publica asociate, daca este cazu\

-tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia
-mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia,
masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitdlilor pentru neindeplinirea sau
indeplinirea defectuoasa a o bl i gali i lor contractuale

--<i>r

-justificdrile privind deternrinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru, precum si
orice alte elemente legate de oblirrerea de beneficii si/sau indeplinirea obiectivelor
Centrului Cultural

-justificdrile privind alegerea procedurii de atribuire in situajiile prevEzute la art.69
alin.2-5 din Legea nr,9812016 privind achiziliile publice si, dupa caz, decizia de a
reduce termenele in condiliile legii, decizia de a nu
'rtiliza impartirea pe loturi, criteriile
de calificare privind capacitatea si, dupa caz, criteriile de selecfie, criteriul de atribuire
si factorii de evaluare utiliza[i
Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acord-cadru
Aceastd etapa incepe prin transmiterea documentaJiei de atribuire in SEAp si se
Irnalizeazd, odata cu intrarea in vigoare a contractului de achizilie publica lacord cadru,
respectAndu-se astf.el prevederile art.l0 din I-l.C nr,39512016 pentru aprobarea Normelor
metodologice d in 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.9Bl20l6 privind
achizitiile publice,
AvAnd in vedere dispozifiile legale in materia achizijiilor publice, se va realiza
un proces de achizitie publica prin ulilizarea uneia dintre urmdtoarele aborddri,
respectiv cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus
identificate existente.

3.

Programul anual al achizi[iilor publice

Programul anual al achizitilor publice pe anul 2017 la nivelul Centrului
Cultural se elaboreaz1 pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele
de specialitate si cuprinde totalitatea contractelor ce achizi!ie publicalacord-cadru pe
care institutia inten!ioneazd sa le atribuie in decursul an ului 2017.

La elaborarea Prograrnului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 s-a {inut
cont de:

-

necesit6lile obiective de produse, servicii si lucrdri
gradul de prioritate a necesitalilor, conform propurierilor compartimentelor de
speci a itate:
anticiparile cu privire la sursele de finan{are ce urmeazd a fi identificate.
I

-

Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de bate ori intervin modificdri
bugetul institLrliei, Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 se
aclualiza, in funcf ie de fondurile aprobate,

in

va

programuI anual al achiziliilor publice pentru anul 20]7 al Centrului Cultural
este prev6zut in AN EXA la prezenta Strategie si cuprinde cel pu!in informalii
referitoare Ia :
-obiectul contractului de achizilie publicalacord cadru
-codul vocabularului comun al achiziliilor publice(CPV)
-valoarea estimata a acordului - cadru ce vrmeaza a fi atribuit ca rezullat al derulariii
unui proces de achizilie, exprirnata in lei, fara TVA, stabilita in baza estimarilor
compartimetrtelor de special itate
-sursa de finanlare

-procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie
- d,ata estimata pentru pentru ini;ierea procedurii

- data estimata pentru atribuirea

contractului

-modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

Dupa aprobarea Bugetului pe anul 2017 qi definitivarea Programului anual de achizilii
publice pentru anul 2017 al institutiei si in termen di 5 zile lucratoare de la data
aproblrii, prin grija Compartimentul Achizitii Publice, se va publica Programul anual
al achiziliilor publice in SEAP si pe pagina de internet al instituJiei
www. cu ltu ratop I ita. ro

De asemenea, semestria[ se va proceda la publicarea in SEAP a extraselor din
programul iinual al achizitilor pLrblice pentru anul 2011 al institutiei, precum si a
oric6ror modific6ri asupra acestuia, extrase care se refera la contractele/acordurile-cadru
de produse si/sau servicii a cdror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile
prev6zute la art.7 alin. 1 din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice,
contractele/acordurile-cadru de lucr[ri a cdror valoare estimata este mai rnare sau egala
cu pragurile prev[zute la art.7 alin.5 din Legea nr,9812016 privind achiziliile publice'
publicarea se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data modificlrilor.

AvAnd in vedere dispozifiile arI.4 din HG nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizilte publica'acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind aehiziliile publice,
conform cdruia "prin ordin al preSedintelui Agenliei Nalionale pentru Achizilii Publice (ANAP)
pot pune la dispozilia autoritdlilor contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei
un set de ins'trunente ce se utilizeazd pentr.u plani/icarea portoJbliului de achizilii la nivelul
autoritdlii contractanle, Juntlamenlqrea deciziei tJe realizare q proces'ului de achizilie si
monotorizqrea implementdrii contractului, precum si prevenirea diminuarea riscurilor in

se

achizilii publice", Compartimentul Achizitii Publice va proce da la revizuirea programului
anual al achizitiilor publice pentru anul2017 al institu!iei in vederea punerii de acord cu
actele normative ce se vor elaboralaproba in legdtura cu'prezenta strategie, in termen de
cel l5 zile de la data intrdrii lor in vigoare, sau in termenul precizat in mod expres in
actele normative ce se vor elaboralaproba.

4. Excepfii
Prin excep!ie de la art. 12 aIin.

(1) din HC nr. 39512016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizilie publicalacord-cadru din Legea gBl20l6 privind achiziliile publice, in cazul
in care institulia va implementa in cursul anului 2017, proiecte finanfate din fonduri
nerambursabile si/sau proiecte de cercetare dezvoltare va elabora distinct, pentru fiecare
proiect in parte un program al achiziliilor publice aferent proiectului respectiv, cu
respectarea procedurilor de elaborare cuprinse in legisla{ia achizi!iilor publice,
a
procedurilor prevdzute in prezenta Strategie gi a procedurilor ope ralionale interne.

Av6nd in vedere dispoziliite art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9812016 privind
achiziiiile publice precum si ale art. I din HG nr.39512016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publicalacordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achizitiile publice, cu referire
la
exbeptdrile de la legislafia achiziliilor publice a achiziliilor de produse, servicii si/sau
lucrdri Qare nu se suput'l regulilor legale, se va proceda la achizilia de produse, servicii
si/sau lucrdri exceptate, pe baza propriilor proceduri opera!ionale interne de
atribuire cu
respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizilie publica
respectiv nedescriminarea. tratamentul egal, recunoagterea reciproca, transparenta,
proportion alitdtea, as umarea raspund eri i,

Centrul Cultural Toplita va derula toate procedurile de achizilie numai prin
sistemul electronic al achiziliilor pubtice SEAP. tJtilizarea altor mijloace (offline) se
va
putea realiza nurnai in condiliile tegii si numai pentru situafiile
expres reglementate prin
lege' Prin excep{ie de la regula online, procedurile .de achizitrie realizate pe baza
procedurilor interne proprii, se vor reafiza in sistem offline.

5.

Preyederi finale si tranzitorii

Centrul Cultural Toplita, va Jine evidenta achizitilor directe de produse, servicii
lucrdri, precum si a tuturor achizitiilor cle produse, servicii si lucrdri, ca parte
Strategiei anuale de achizilii publice.
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