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1. Notiuni introductive
In conformitate cu prevederile art 11 alin (3) din HG. Nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului
cadru din Legea 98/2016privind achizitiile publice „Strategia anuala de achizitie publica se realizeaza in
ultimul trimestru al anului anterior caruia ii corespund procesele de achizitie publica cuprinse in acestea si
se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante”.
Portivit art.11 alin(2) din Nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea
98/2016privind achizitiile publice, Comuna Zemes prin compartimentul achizitii publice a elaborat
strategia anuala de achizitie publica care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a
fi lansate de Comuna Zemes pe parcursul anului bugetar 2018.
Strategia anuala a achizitiilor publice la nivelul Comunei Zemes se poate modifica sau completa
ulterior cu conditia sa fie aprobata conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificarilor ulterioare
este conditionata de identificarea surselor de finantare.
Compartimentul achizitii publice a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin utilizarea
urmatoarelor informatii:
- nevoile identificate la nivelul Comunei Zemes ca fiind necesare a fi satisfacute ca rezultat al
unui proces de achizitie, asa cum rezulta din toate solicitarile transmise de toate compartimentele de
specialitate din cadrul Primariei;
- valoarea estimata a achizitiilor corespunzatoare fiecarui compartiment;
- capacitatea profesionala existenta la nivelul autoritatii contractante pentru derularea unui proces
care sa asigure beneficiile anticipate;
- resursele existente la nivelul Comunei Zemes si dupa caz necesarul de resurse suplimentare
externe, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice.
In cadrul Strategiei achizitiilor publice se va elabora Programul anual al achizitiilor publice si
achizitiile directe, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de
procese de achizitii, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si pentru verificarea
modului de indeplinire a obiectivelor din Strategia de dezvoltare.
2. Etapele procesului de achizitie publica care vor fi parcurse in anul 2018
Atribuirea unui contract de achizitie publica/acord cadru este rezultatul unui proces ce se
deruleaza in mai multe etape.
In calitatea de autoritatea contractanta, prin compartimentul achizitii publice trebuie sa se
documenteze si sa parcurga pentru fiecare proces de achizitie publica trei etape distincte:
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a) Etapa de planificare/pregatire, inclusiv consultarea pietii;
b) Etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului/acordului cadru
c) Etapa post atribuire contract/acord cadru , respectiv executarea si monitorizarea
implentarii contractului/acordului cadru.
a) Etapa de planificare/pregatire a procesului de achizitie publica
Se initiaza prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate si se
incheie cu aprobarea de catre ordonatorul principal de credite a documentatiei de atribuire , inclusiv a
documentelor suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura respectiva.
Strategia de contractare este un document al fiecarii achizitii cu o valoare estimata egala sau mai
mare decat pragurile valorice stabilite la art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si este
obiect de evaluare in conditiile stabilite la art. 23 din HG 392/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului
cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de planificare
/pregatire a achizitiilor in legatura cu:
-relatia dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de o parte si
resursele disponibile pentru derularea activitatilor din etapele procesului de achizitie publica, pe de alta
parte;
-procedura de atribuire aleasa, precum si modalitatile speciale de atribuire a contractului de
achizitie publica asociate, daca este cazul;
- tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia;
-mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor din cadrul acestora, masuri de
gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neandeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a
obligatiilor contractuale;
- justificarile pentru determinarea valorii estimate a contractului /acordului cadru, precum si orice
elemente legate de obtinerea de beneficii si/sau indeplinirea obiectivelor;
- justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 alin 2-5 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si dupa caz decizia de a reduce termenele in conditiile legii,
decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea si dupa caz criteriile
de selectie, criteriul de aribuire si factorii de evaluare utilizati;
- obiectivul din Strategia de dezvoltare daca este cazul;
- orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor Comunei Zemes.
b) Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru
incepe prin transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare
a contractului de achizitie publica/acordului cadru.
Avand in vedere dispozitiile legale in materia achizitiilor publice Comuna Zemes va realiza un
proces de achizitie publica prin utilizarea uneia din urmatoarele abordari, respectiv cu resursele
profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de autoritate
contractanta.
Atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea caietelor de sarcini/specificatii tehnice, prin
exceptie de la regula de mai sus, Comuna Zemes va recurge la ajutorul unui furnizor de servicii de
achizitie, selectat in conditiile legislatiei achizitiei achizitiilor publice.
Calendarul desfasurarii/realizarii achizitiilor se va face tinand cont de investitiile in curs de
derulare, alte investitii si investitii noi, precum si cheltuieile necesare asigurarii intretinerii si functionarii.
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3. Programul anual al achizitiilor publice
Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
La elaborarea programului se va tine cont de:
necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari;
gradul de prioritate a necesitatilor;
anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza a fi alocate prin bugetul anual;
contractele de achizitie publica aflate in derulare;
Programul anual al achizitiilor publice:
 se intocmeste, intr-o prima forma, pana la sfarsitul ultimului trimestru al anului in
curs, inainte de elaborarea propunerii de buget;
 se definitiveaza dupa aprobarea bugetului propriu al autoritatii contractante;
 se poate modifica si/ sau completa ori de cate ori este nevoie, daca apar modificari
in buget, respectiv sunt identificate noi surse financiare sau apar noi necesitati;
a) Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2018 la nivelul Comunei Zemes se
elaboreaza pe baza referatelor de necesitate intocmite de catre compartimentele de specialitate si cuprinde
totalitatea contractelor de achizitie publica/acord cadru pe care Comuna Zemes intentioneaza sa le
atribuie in decursul anului 2018.
Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea
compartimentului achiziţii publice, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei.
sprijinirea care se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:
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, 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 98/2016 Legea achizitiilor publice, cu modificarile si completaril ulterioare.
c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate, transmiterea de
informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat 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 poziţia 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.
Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, în vederea
sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru
elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică
şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice,
vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire
şi până la executarea/monitorizarea
implementării contractului de achiziţie publică/acordului - cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei
de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor.





b) La elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 s-a tinut cont de:
- necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari, prezentate in referatele de necesitate
transmise de catre fiecare compartiment din cadrul Comunei Zemes;
- gradul de prioritate al necesitatilor, conform propunerilor compartimentelor de specialitate;
- anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
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Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul
autorităţii contractante în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile
de produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi preţul unitar/total al necesităţilor.
In cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru al
anului în curs pentru anul următor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării
necesităţii.
Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiţii:
a) modificarea să se realizeze înainte de iniţierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă
este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achiziţiilor publice şi aprobării acestuia;
b) compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice să fie notificat în timp util cu privire
la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligenţele necesare realizării achiziţiei.
Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin modificari in bugetul
Comunei Zemes, programul anual pentru achizitii publice pentru anul 2018 se va actualiza in functie de
fondurile aprobate.
c) Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 al Comunei Zemes este anexa la
Prezenta Strategie si cuprinde cel putin informatii referitoare la:
- obiectul contractului de achizitie publica/acordul cadru;
- codul vocabularului comun al achizitiilor publice;
- valoarea estimata a contractului/acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui
proces de achizitie, exprimata in lei fara TVA, stabilita in baza estimarilor compartimentelor de
specialitate;
- sursa de finantare;
- procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie publica;
- data estimata pentru initierea procedurii;
- data estimata pentru atribuirea contractului;
- modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
d) Dupa aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si
definitivarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2018 al Comunei Zemes, prin grija
responsabilului cu achizitiile publice se va publica Programul anual al achizitiilor publice in SEAP,
conform prevederilor art. 12 alin (6) din HG 395/2016, si pe pagina de internet a Comunei Zemes
www.zemes.ro.
De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea in SEAP a extraselor din programul anual al
achizitiilor publice pentru anul 2018 al Comunei Zemes, precum si a oricaror modificari asupra acestuia,
extrase care se refera la contracte/acorduri cadru de produse si/sau servicii a caror valoare estimata este
mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. 1 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
iar pentru contracte/acorduri cadru de lucrari a c aror valoarea estimata este mai mare sau egala cu
pragurile prevazute la art.7 alin 5 din Legea 98/2016 lege privind achizitiile publice.
Avand in vedere prevederile art. 4 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica /acordurilor cadru din
legea 98/2016 privind achizitiile publice „Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare
achiziţiei un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziţii la nivelul
autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi monitorizarea
implementării contractului, precum şi pentru prevenirea/ diminuarea riscurilor în achiziţii publice”.
Persoana responsabila cu achizitiile publice va proceda la revizuirea Programului anual al
achizitiilor Publice pentru anul 2018 al Comunei Zemes in vederea punerii de acord cu actele normative
ce se vor elabora/aproba in legatura cu prezenta strategie in termen de 30 de zile de la data intrarii lor in
vigoare , sau in termenul precizat in mod expres in actele normative ce se vor elabora/aproba.
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Analizand necesitatile intalnite la nivelul Comunei Zemes si resurse financiare exitente in buget
la nivelul lunii aprilie a anului 2018 s-a hotarat remararea procedurii de atribuire pentru realizarea
lucrarilor de investitii pentru urmatoarele obiective:
1. Modernizare infrastructura rutiera din Comuna Zemes, judet Bacau- lot 2 cu o
valoare estimata pentru constructii si montaj de 2.364.302 lei la care se adauga TVA in valoare de
449.217,38 lei. Total general 2.813.519,38 lei. Valoarea lucrarii va fi suportata integral din bugeetul local
al Comunei Zemes in anul 2018. Prin sedinta Consililului Local Zemes din data de 11.07.2018 s-a hotarat
renuntarea la executia lucrarilor de investitii susmentionate si realizarea unei lucrari de reparatii curente
motivat de faptul ca starea dumului este foarte afectata si necesita realizarea intr-un timp cat mai scurt
posibil.
2. Construire santuri betonate, accese la populatie si trotuare adiacente drumului comunal
DC 180 A in Comuna Zemes, Judet Bacau cu o valoare estimata de pentru constructii si montaj de
1.710.504 lei la care se adauga TVA in valoare de 324.996 lei. Total general 2.188.253 lei. Tinand cont
ca trebuie intocmit proiectul tehnic de executie si apoi realizarea lucrarilor, coroborat cu graficul de
realizare al investitiei realizat de catre proiectant in anul 2018 se vor realiza lucrari in valoare de
aproximativ 356.000 lei, urmand ca restul de executat sa se asigure din bugetul anului 2019, asa cum este
specificat si in HCL 117/27.04.2018.
In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes si a identificarii de noi
necesitati la nivelul Comunei Zemes, s-a hotarat demararea urmatoarelor investitii, ce se vor finanta din
bugetul local:
1. Proiectare amenajare zona de agrement in Comuna Zemes, judet Bacau, cu o valoare estimata
de 1512,61 lei la care se adauga TVA.
2. Instalatie de clorinare in Comuna Zemes, judet Bacau, cu o valoare de 10.084,04 lei la care se
adauga TVA.
3. Proiectare Modernizare sistem de iluminat public in Comuna Zemes, judet Bacau cu o
valoare estimata de 1512,61 lei la care se adauga TVA.
4. Proiectare Consolidare mal parau sec- str. Toamnei, din Comuna zems, judet Bacau cu o
valoare estimata de 1512,61 lei la care se adauga TVA.
5. Proiectare construire pod beton, str. Pietrosu, comuna Zemes, judet Bacau cu o valoare
estimata de 1512,61 lei la care se adauga TVA.
6. Construire platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz in Comuna zemes, judet
Bacau cu o valoare estimata de 74.789,92 lei la care se adauga TVA.
4. Sistemul de control intern
a) Avand in vedere noua legislatie privind achizitiile publice, ca document de politica
interna, Comuna Zemes prin compartimentul achizitii publice considera ca sistemul propriu de control
intern trebuie sa acopere toate fazele procesului de achizitii publice de la pregatirea achizitiei pana la
executarea contractului, iar cerintele efective trebuie diferentiate in functie de complexitatea contractului
de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit.
De asemeni, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva a
procesului de achizitii publice, controlul intern va trebui sa includa cel putin urmatoarele faze:
- pregatirea achizitiilor;
- redactarea documentatiilor de atribuire;
- desfasurarea procedurilor de atribuire;
- implementarea contractelor.
b) Sistemul de control intern trebuie sa includa urmatoarele principii:
-separarea atributiilor, cel putin intre functiile operationale si functiile financiare/de plata persoanelor
respnsabile cu achizitiile publice si responsabilului tehnic si economic, cerinte de separare a atributiilor ce
depind de alocarea cu personal la nivelul Comunei Zemes, respectiv de resursele profesionale proprii.
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5. Exceptii
Prin exceptie de la prevederile art. 12 alin 1 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica /acordurilor cadru din
legea 98/2016 privind achizitiile publice, pentru proiectele implementate Comuna Zemes in cursul anului
2018 proiecte finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare va elabora
distinct, pentru fiecare proiect in parte un program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, cu
respectarea procedurilor de elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor publice, a procedurilor prevazute in
prezenta strategie si a procedurilor operationale interne ale Comunei Zemes.
La data intocmirii prezentei strategii sunt intocmite urmatoarele programe ale achizitiilor publice:
1. „Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes,
Judet Bacau”, finanțat prin POR 2014 – 2020 Axa prioritara 10 O.S. 10.1 Cresterea gradului
de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu in special pentru
copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului O.S. 10.1 b invatamant obligatoriu ce
are ca si actiuni sprijinite constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea
infrastructurii educationale pentru invatamantul general obligatoriu
2. „ Amenajare trotuare in comuna Zemes, judeţul Bacău”, finanțat prin GAL Masura M5/6B
3. „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural din Comuna Zemes, judeţul Bacău”,
finanțat prin PNDR 2014 - 2020/FEADR sM 7.6
4. „Reabilitarea si modernizarea DC 180 A, 5 KM, zona Bolatau, Comuna Zemes,judeţul
Bacău”, finanțat prin PNDL subprogramul Modernizarea satului romanesc, Domeniul
construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in
conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local,
respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, conform
contractului de finantare inregistrat la Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei
Publice si Fondurilor Europene sub numarul 4188/12.12.2017, respectiv la Comuna Zemes
sub numarul 10265/21.12.2017
b) Avand in vedere dispozitiile art.2 alin 2 din Legea 98/2016 lege privind achizitiile
Publice, precum si ale art.1 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica /acordurilor cadru din legea 98/2016
privind achizitiile publice, cu referire de la exceptarile de la legislatia achizitiilor publice a achizitiilor de
produse, servicii si/sau lucrari care nu se supun regulilor legale Comuna Zemes va proceda la achizitia de
produse exceptate, pe baza propriilor proceduri operationale de atribuire cu respectarea principiilor care
stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica, respectiv:
- nediscriminare;
- tratamentul egal
- recunoasterea reciproca;
- transparenta;
- proportionalitatea;
- asumarea raspunderii.
c) Comuna Zemes va derula toate procedurile de achizitie numai prin sistemul electronic
al achizitiilor publice SEAP . Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai in conditiile
legii si numai in situatiile expres reglementate prin lege.
In caz de forta majora sau datorita faptului ca avem in structura SVSU a carui functionare nu
permite intreruperi in cazul in care apar anumite interventii care nu sunt prevazute sau a caror proces de
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achizitionare offline ar periclita sau duce la pierderi si/sau penalizari, ne rezervam dreptul de a achizitiona
de urgenta offline pe baza procedurilor interne proprii, in baza unei note justificative prevazuta in HG
395/2016 art. 43, alin. 3.
6. Prevederile finale si tranzitorii
a) Comuna Zemes prin compartimentul achizitii publice va tine evidenta achizitiilor
directe de produse, servicii si lucrari .
Achizitiile directe se vor realiza in conformitate cu prevederile legii 98/2016 Lege privind
achizitiile publice, coroborat cu HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica /acordurilor cadru din legea 98/2016
privind achizitiile publice, astfel cum sunt descrise si in procedura aprobata la nivelul autoritatii
contractante, astfel:
Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în
măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute
la art. 7 alin. (5) din lege.
SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct,
prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare
intră sub incidenţa achizitiei directe.
În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul,
serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii
economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din motive tehnice imputabile
SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia
de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă, achiziţia) se realizează pe bază
de document justificativ.
Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma
unui contract de achiziţi publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în
cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în
relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar,pentru achiziţionarea de produse,
servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată
şi/sau portofele electronice.
În cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog
cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, cu rol de instrument de lucru opţional
pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (1).
În cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligaţia de a menţiona
detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv preţul, astfel încât autoritatea
contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în mod corect şi obiectiv.
Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre
produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop, prin
intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.
Notificările trebuie să conţină informaţii referitoare la:
a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate;
b) cerinţele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c) condiţiile în care urmează să se efectueze plata.
În termen de două zile de la primirea notificării operatorul economic are obligaţia de a transmite
prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
Netransmiterea unui răspuns în termenul prevăzut echivalează cu neacceptarea condiţiilor
impuse de autoritatea contractantă.
În cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă, va
transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor
sau executarea lucrărilor.
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Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen
de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic.
În situaţia în care achiziţia directă se realizează fara a se utilize catalogul electronic, autoritatea
contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte 13.000
lei, fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei
realizate.
Transmiterea notificării se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la
adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde minim următoarele informaţii:
a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziţiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziţiei;
e) cantitatea achiziţionată;
f) data realizării achiziţiei.
Finalizarea achizitiilor directe se va realiza astfel:
1. Pentru obiectivele de investitii care sunt incluse in lista de investitii si in programul investitiilor
publice se va incheia contract de achizitie de lucrari/servicii/produse;
2. Pentru achizitiile de lucrari, altele decat cele din lista de investitii se vor incheia contracte de
lucrari;
3. Pentru achizitiile de servicii gen: reparatii curente, intretineri, masuratori topografice, intocmire
de documentatii pentru intabulari de terenuri, intocmire de rapoarte de evaluare, servicii de
medicina muncii se vor incheia contracte de servicii;
4. Pentru achizitiile de produse care au caracter repetitiv, de genul furnituri de birou, materiale de
curatenie, alimente pentru copiii de la centru de zi pentru copiii cu nevoi sociale, nu se vor
incheia contracte. Pentru furnizare de produse ce se incadreaza in categoria mijloace fixe se
incheie contracte.
5. Pentru achizitiile de servicii de genul: taxa de drum, inspectii tehnice periodice, reparatii curente
autoturisme, asigurari obligatorii, taxe pentru obtinere de avize si autorizatii, etc. nu se vor
incheia contracte, angajamentul fiind considerat achizitiia electronica din SEAP, sau nota de
comanda in cazul in care achizitia se realizeaza fara a utiliza catalogul electronic.
b) Prezenta Strategie anuala de achizitii pe anul 2018 se va publica pe pagina de internet
a Comunei Zemes.
Comp. Achiz. publice ,
Laura AGAVRILOAE

Vizat secretar
Oana Elena AVRAM
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