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Noţiuni introductive 

 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet (S.C.D.P. Nucet) prin 

Serviciul Patrimoniu, Investiţii, Achiziţii, Marketing Administrativ (P.I.A.M.A.) – Compartiment 

Achiziţii Publice, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 3 din H.G. nr. 395 din 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98 din 2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, a elaborat prezenta Strategie de achiziţii în scopul 

planificării procesului de achiziţii publice pe parcursul unui an bugetar, astfel încât să fie 

îndeplinite obiectivele asumate de S.C.D.P. Nucet din punct de vedere organizatoric, financiar, 

legal şi competitiv. 

 Obiectivul general al Strategiei de achiziţii publice urmăreşte ca desfăşurarea 

procedurilor de achiziţii publice la nivelul S.C.D.P. Nucet să respecte prevederile cadrului legal 

şi să asigure o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. 

Sediul materiei 

 •  Hotărârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 • Legea nr. 98 din 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Strategia de achiziţii publice la nivelul S.C.D.P. Nucet, se poate modifica sau completa 

ulterior, modificări/completări care vor fi cu respectarea/încadrarea prevederilor legale în 

materie. Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie poate fi condiţionată de 

identificarea surselor de finanţare. 

 În cadrul Strategiei de achiziţii publice al S.C.D.P. Nucet, se va elabora Programul anual 

al achiziţiilor publice şi Anexa privind achiziţiile directe, ca instrumente manageriale utilizate 

pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţii la nivelul autorităţii 

contractante. 

Obiectivele Strategiei de achiziţii publice 

 Au fost stabilite următoarele obiective (enumerate mai jos) pentru gestionarea 

procedurilor de achiziţii, ca rezultat al planificării portofoliului de achiziţii publice. Acest lucru 

s-a realizat cu luarea în considerare a modalităţilor de achiziţie pentru procesele incluse în 

portofoliul de achiziţii (proceduri de achiziţie şi cumpărări directe), luându-se în calcul 

informaţiile obţinute prin intermediul analizei şi cercetării de piaţă, a analizei riscurilor şi a 

analizei factorilor interesaţi. 
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 Obiectiv general: 

 Prin implementarea Strategiei de achiziţii publice la nivelul S.C.D.P. Nucet se va asigura 

necesarul de produse, servicii şi lucrări pentru realizarea obiectivelor de funcţionare, cercetare şi 

dezvoltare instituţională, în condiţiile de legalitate, eficienţă şi eficacitate. 

 Obiective specifice: 

         •  Creşterea transparenţei proceselor de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări 

derulate de către S.C.D.P. Nucet; 

         •  Creşterea eficienţei proceselor de achiziţie publică, respectiv asigurarea necesarului de 

produse/servicii/lucrări de calitate, la cele mai bune costuri/preţuri/tarife de achiziţie, în condiţii 

de legalitate; 

          • Planificarea şi organizarea adecvată a proceselor de achiziţie publică în vederea 

prevenirii apariţiei de întârzieri în asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru 

desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de dezvoltare, cercetare şi administrative ale 

S.C.D.P. Nucet; 

          • Utilizarea eficientă a resurselor profesionale şi financiare ale S.C.D.P. Nucet pentru 

asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări în anul în curs. 

Indicatori cantitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului de procese de achiziţii 

 În cadrul Strategiei de Achiziţii publice a S.C.D.P. Nucet au fost definiţi următorii 

indicatori utilizaţi pentru managementul/gestiunea portofoliului de achiziţii publice: 

-   Nr. de achiziţii derulate prin intermediul Catalogului Electronic SEAP; 

-   Nr. de achiziţii derulate off-line conform art. 43 din H.G. nr. 395/2016 – dacă este cazul. 

          Planul anual de Achiziţii Publice se realizează anual la nivelul S.C.D.P. Nucet prin luarea 

în considerare a următoarelor elemente: 

- nevoile identificate la nivelul S.C.D.P. Nucet ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al 

unui proces de achiziţie publică determinate pe baza solicitărilor tuturor structurilor 

organizatorice din cadrul instituţiei, aşa cum a fost acestea prevăzute în bugetul aprobat 

pentru anul în curs: 

- definirea obiectului achiziţiei/acordului cadru/contractului şi corespondenţa cu codul CPV – 

în conformitate cu prevederile art. 16, alin. 2) din H.G. nr. 395/2016. 

- obiectul achiziţiei/contractului poate fi un produs, un serviciu sau o lucrare, aşa cum sunt 

acestea definite la art. 3, alin. 1), lit. m), n) şi o) din Legea nr. 98/2016. 

- în definirea obiectului achiziţiei au fost considerate următoarele elemente: 

√ natura produsului/serviciului/lucrării; 

√destinaţia; 
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√modul de utilizare; 

√necesitatea pe care o satisface; 

√în cazul achiziţiilor mixte s-au avut în vedere şi prevederile art. 34-35 din Legea nr. 

98/2016 pentru determinarea obiectului principal al achiziţiei. 

- pentru a asigura corespondenţa obiectului achiziţiei cu codurile CPV a fost utilizat 

Nomenclatorul CPV Rev.2. 

- valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi determinate prin aplicarea 

prevederilor art. 9-25 din Legea nr. 98/2016 şi art. 16-17 din HG nr. 395/2016, precum şi a 

Ordinelor/Instrucţiunilor/Ghidurilor ANAP; 

- valoarea estimată a achiziţiei acordului cadru/contractului se determină pornind de la 

informaţiile cuprinse în Referatele de necesitate, pe baza preţului/tarifului unitar/total 

estimat, exprimat în lei fără T.V.A., prin aplicarea prevederilor art. 9-25 din Legea nr. 

98/2016, ale art. 16-17 din HG. nr. 395/2016 precum şi 

Ordine/Ghiduri/Notificări/Instrucţiuni ANAP relevante. 

- estimarea valorilor s-a realizat pe baza istorică (respectiv analiza portofoliului de achiziţii 

publice din anii anteriori)/ cercetări de piaţă/studii de piaţă. 

- procedura de atribuire care va fi utilizată – se va stabili prin raportare la obiectul achiziţiei, 

valoarea estimate şi aplicarea pragurilor valorice reglementate la art. 7 din Legea nr. 

98/2016. 

      Stabilirea responsabilităţilor privind derularea achiziţiei – responsabilii achiziţiei sunt 

desemnaţi din cadrul Compartimentului de achiziţii publice de la nivelul S.C.D.P. Nucet.  

        Printre responsabilităţile compartimentului se numără: 

   √ elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, Programului anual al achiziţiilor publice (PAP) şi 

dacă este cazul, Strategia de achiziţii publice; 

   √   elaborarea sau după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire şi 

a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de 

concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de 

specialitate; 

   √   îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate în condiţiile legii; 

   √   aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

   √   realizează achiziţiile directe; 

   √   constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 4) şi 5) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a 



5 
 

sprijinii activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de 

specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei. 

 În sensul celor mai sus menţionate, sprijinirea activităţii compartimentului intern 

specializat în domeniul achiziţiilor publice se realizează, fără a se limita la acestea, după cum 

urmează: 

   √   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; 

   √   transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 

155 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

   √   în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit. 

a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat la respectivelor necesităţi, 

în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică; 

   √  informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia 

bugetară a acestora; 

   √ informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor 

propuse; 

   √  transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.   

 Planificarea, pregătirea, organizarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea 

acordurilor cadru/contractelor de achiziţie publică vor fi realizate în anul în curs, în principal, de 

către personalul alocat în cadrul Compartimentului de Achiziţii Publice. 

 Managementul contractelor/acordurilor cadru în anul în curs va fi asigurat în special de 

către responsabilii desemnaţi din cadrul Compartimentului de Achiziţii Publice, precum şi de 

personalul desemnat din cadrul structurilor/compartimentelor beneficiare ale achiziţiei; resursele 

profesionale ale Compartimentului de Achiziţii Publice vor fi utilizate pentru realizarea 

modificărilor contractuale în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Pentru elaborarea PAP a anului în curs se pot utiliza informaţiile obţinute pe baza istorică 

(respective analiza portofoliului de achiziţii publice din anii anteriori), din cercetarea şi analiza 

pieţei (utilizate în special în analiza pentru fundamentarea preţurilor unitare ale 

produselor/serviciilor/lucrărilor, cunoaşterea pieţei), şi pe baza nevoilor identificate la nivelul 

S.C.D.P. Nucet (la nivel de compartiment) ca fiind necesar a fi satisfăcute ce rezultat al unui 
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proces de achiziţie publică determinate pe baza solicitărilor tuturor structurilor organizatorice din 

cadrul S.C.D.P. Nucet. 

 Fiecare compartiment interesat (beneficiar al achiziţiei) din cadrul S.C.D.P. Nucet îşi va 

defini necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări pentru anul în curs, prin raportare la: 

   √   volumul estimat de activitate inclusiv eventuale modificări survenite în activităţile 

planificate pentru anul în curs; 

   √   analiza/cercetarea pieţei pentru identificarea preţurilor/tarifelor unitare pentru 

produse/serviciile/lucrările necesare a fi achiziţionate în anul în curs. 

 Programul Anual al Achiziţiilor Publice (PAP) a anului în curs va avea la bază: 

   √   Conţinutul referatelor de necesitate transmise de toate compartimentele interesate ale 

S.C.D.P. Nucet. 

   √   Capacitatea profesională şi resursele umane şi materiale existente şi necesare pentru 

implementarea SAP şi realizarea PAP a anului în curs. 

   √   Resursele financiare cuprinse in bugetul anului în curs la nivelul S.C.D.P. Nucet pot fi 

utilizate pentru realizarea achiziţiilor publice de produse, servicii şi lucrări dacă au fost bugetate. 

   √   Informaţiile obţinute din cercetarea de piaţă şi analiza pieţei, precum şi informaţiile obţinute 

din analiza portofoliilor de achiziţii publice din anii anteriori la nivelul S.C.D.P. Nucet. 

   √   Prin raportare la standarde de cost reglementate la nivel naţional/sectorial şi/sau standarde 

de cost prevăzute în legislaţie. 

 Atribuirea unui contract de achiziţii publica/acord-cadru este rezultatul unui proces care 

se derulează în mai multe etape. S.C.D.P. Nucet, în calitate de autoritate contractantă, prin 

compartimentul Achiziţii Publice trebuie să documenteze şi să parcurgă pentru fiecare etapă, aşa 

cum sunt acestea definite la art.8 alin.2) din H.G. nr. 395/2016, următoarele etape distincte: 

   √   Planificarea/Pregătirea achiziţiei publice. 

   √   Organizarea procedurii şi atribuirea acordului – cadru – contractului. 

   √   Executarea şi monitorizarea acordului – cadru/contractului de achiziţii publică. 

 Compartimentul Achiziţii Publice la nivelul S.C.D.P. Nucet va proceda la revizuirea 

Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul în curs ori de câte ori este nevoie dar şi în 

vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legătură cu prezenta 

strategie. 
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Dispoziţii finale 

 În baza legii, la nivelul S.C.D.P. Nucet se va întocmi câte un PAP pentru fiecare proiect – 

dacă este cazul (finanţări nerambursabile/grant-uri) – aflat în derulare dar şi un PAP pentru 

activitatea de bază. 

 S.C.D.P. Nucet, prin Compartimentul de Achiziţii Publice, va ţine evidenţa achiziţiilor 

directe de produse, servicii şi lucrări, precum şi a tuturor achiziţiilor de produse, servicii şi 

lucrări, ca parte a PAP anual şi a Strategiei de achiziţii publice. 

 Prezenta Strategie de Achiziţii Publice (SAP) se poate publica pe pagina de internet 

    

  

 

  

 

 

 


