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POLITICI DE ACHIZIȚII  

 

Procedura de procurare a bunurilor și serviciilor pentru proiecte va urma condițiile speciale ale 

contactelor și acordurilor semnate. Obiectivul central al procurărilor este procurarea de produse 

şi servicii de calitate la cel mai mic preţ în concordanţă  cu politicile donatorilor. Procurările sunt 

conduse şi gestionate într-o manieră transparentă. 

 

Achizițiile directe pentru IPIS vor fi realizate ținând cont de următoarele reguli: 

 

1.1 Principiile de Achiziții: 

 „Cea mai bună valoare pentru bani" (best value for money – BVM). Principiul "cea mai 

bună valoare pentru bani" este unul dintre principiile generale care sunt luate în 

considerare în orice achiziții effectuate de IPIS.  Atunci când se achiziționează bunuri, 

lucrari sau servicii, toti angajatii cu functii de raspundere a Institutului implicati în 

activitățile de achiziții sunt obligati să se asigure că a fost atins rezultatul optim prin 

luarea în considerare a tuturor factorilor, cum ar fi costurile și beneficiile relevante, 

riscurile și resursele etc. pe intreaga durata a ciclului de viață a produselor sau serviciilor 

prestate. Scopul său este de a obține beneficii maxime pentru banii donatorilor. Prin 

urmare, prețul nu este neapărat determinant cheie pentru cea mai bună valoarea pentru 

bani. Achiziționarea în cadrul principiului "cea mai bună valoare pentru bani" se 

realizează luând în considerare toti factorii prevăzuți in acest punct, asigurând luarea 

deciziilor într-o manieră responsabilă și transparentă. 

 Transparenţa, corectitudinea şi prevenirea fraudelor - fondurile sunt folosite în mod 

cinstit, transparent şi cu responsabilitate; 

 Oportunităţile egale - toţi furnizorii au dreptul la tratament egal în procesul de organizare 

a licitaţiilor şi le va fi furnizată aceeaşi informaţie corectă şi completă; 

 Economia şi eficienţa (preţ corect) – bunurile şi serviciile sunt procurate la un preţ 

rezonabil; 

 Eficacitatea - produsele  şi serviciile vor conduce la  realizarea obiectivelor proiectelor; 

 Abilitatea prestatorilor de a furniza bunurile şi serviciile trebuie astfel documentată, încât 

sa ne asigurăm că furnizorul are capacităţi reale de a livra respectivele bunuri şi servicii. 

 Prevenirea conflictelor de interese după cum sunt descrise în Manualul de Politici 

Operaționale. 

 

Printr-un bun management al procurărilor ne asigurăm că: 

 

 Resursele necesare pentru implementarea şi dezvoltarea proiectului sunt procurate cu 

atenţie sporită, în spiritul economiei şi al eficienţei (cel mai mic cost, cea mai bună 

calitate şi cu furnizarea la timp şi în cantitatea necesară a produselor); 

 Fondurile alocate procurării de bunuri, produse şi servicii sunt folosite strict în 

concordanţă cu obiectivele şi activităţile proiectelor; 

 Sunt asigurate şi garantate oportunităţi egale pentru toţi furnizorii. 

 Institutul pentru Initiative Strateigc respecte principiile cheie a managementului 

procurărilor cât și cele mai înalte standarde de etică în procesul de procurare așa ca 
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transparenta, corectitudinea, prevenirea fraudelor și a corupției precum și practicile 

conspirative, coercitive și obstructive ce sunt definite în: 

- UNDP Procurement Manual under United Nations Financial Regulations and Rules, 
ST/SGB/2013/4 dated 1 July 2013 https://www.un.org/Depts/ptd/about-
us/procurement-manual 

 
- Guidelines on selection and employment of consultants. Administrative 

instruction. Consultants and individual contractors. ST/AI/2013/4 of 19 December 
2013  

 

1.2 Tipuri de Bunuri și Servicii pentru a fi Procurate : 

În cadrul proiectelor se efectuează următoarele categorii de procurări: 

 

1) Procurări de Bunuri – materiale, produse, echipamente, articole utilizate pe termen 

scurt sau lung, etc. 

2) Procurări de Lucrări - operaţiile derulate pentru realizarea  /repararea/ 

transformarea unor obiective fixe, 

3) Procurări de Servicii - prestarea de servicii de consultanţă de către experţi, cu 

experienţă în anumite domenii specifice şi având calificări profesionale. Serviciile de 

consultanţă sunt prestate de către o firmă sau de către consultanţi individuali. In 

această categorie intră serviciile de organizare a evenimentelor – conferinţe, 

seminare, cursuri de instruire etc. Selecţia companiilor pentru prestarea de servicii, 

altele decât cele de consultanţă se va efectua prin intermediul metodelor de procurare 

utilizate în cazul procurărilor de bunuri şi lucrări, însă adaptate pentru procurările de 

servicii fizice. 
 

1.3 Metode de Procurare  

a) Licitație publică – pentru sume începând cu 50,000 lei; 
b) Analiza a trei oferte – pentru sume începând cu 10,000 lei; 
c) Procurarea dintr-o singură sursă – pentru sume până la 10,000 lei.  

 

a) Licitație Publică 

Proceduri: 

 Numirea unei comisii de evaluare de către Directorul(-ii) Executiv care va elabora 
termenii de referință (ToR) cu următoarele elemente obligatorii: 1) parametrii tehnici;  
2) termenele de realizarea ale lucrului solicitat; 3) criteriile și scorul de selecție; 4) lista 
documentelor cerute; 5) confirmarea depunerii ofertelor cu TVA 0%; 6) adresa unde se 
vor depune ofertele; 7) termenul limită pentru depunerea ofertelor.  

 Anunțul pentru licitația publică va fi elaborat în conformitate cu termenii de referință și 
va fi publicat într-un ziar, anunțat online sau transmis către cel puțin trei companii 
specializate în domeniul vizat. Anunțul va conține în mod obligatoriu următoarele 
elemente: 1) titlul licitației; 2) o scurtă descriere a bunurilor/serviciilor; 3)  confirmarea 
depunerii ofertelor cu TVA 0%; 4) adresa unde termenii de referință pot fi ridicați;  
5) data limită pentru depunerea ofertelor:  

 Comisia de evaluare este compusă dintr-un Director Executiv, Contabilul-Șef și alți 
angajați cu experiență tehnică necesară. În mod obligatoriu vor fi considerate cerințele 

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/procurement-manual
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/procurement-manual
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pentru evitarea conflictelor de interese. Rudele de gradul I și II ale oricărui membru din 
comisia de evaluare nu vor avea dreptul să participe în procesul de achiziții.  
 

b) Analiza a trei oferte 

1. Procurările care cad sub incidența acestei metode 

1.1. Procedura dată se va aplica pentru achizițiile ce depășesc 10,000 lei.  

1.2. Procedura se va aplica dacă IPIS are nevoie să procure bunuri sau servicii disponibile pe piață 

din surse variate, precum computere, imprimante, licențe, software educațional, mobilă – mese, 

scaune, dulapuri etc.  

 

2. Persoanele responsabile 

2.1. Persoanele responsabile pentru această metodă de achiziție sunt Directorul(-ii) Executiv, 

Contabilul-Șef și persoana responsabilă pentru administrarea proiectului în cadrul căruia se 

efectuează achiziția.  

 

3. Anunțul  

3.1. Solicitarea pentru depunerea ofertelor cu specificațiile tehnice va fi trimisă către câțiva 

furnizori prin fax sau email. 

 

4. Criterii pentru selectare 

4.1. Specificațiile tehnice 

4.2. Preț 

4.3. Termenii de livrare 

4.4. Este obligatoriu să fie recepționate cel puți trei oferte: va fi selectat furnizorul care va oferi 

un preț rezonabil, va satisface specificațiile tehnice cerute și va livra toate produsele incluse în 

ofertă în conformitate cu termenii și condițiile stipulate. 

 

5. Pașii de procurare: 

5.1. Elaborarea specificațiilor tehnice cu asistența unui specialist. Dacă este necesar, specificațiile 

tehnice trebuie să includă o descriere generală a bunurilor care urmează a fi procurate, detaliile 

specifice, standardele tehnice și parametrii operaționali; 

5.2. Pregătirea unei liste comprehensive a furnizorilor care ar putea asigura o competiție corectă 

și va facilita obținerea a cel puțin 3 oferte; 

5.3. Termenele de livrare; 

5.4. Elaborarea solicitării de ofertă; 

5.5. Transmiterea solicitării de ofertă furnizorilor cărora le va fi oferită cel puțin o săptămână 

pentru pregătirea ofertelor; 

5.6. Recepționarea și înregistrarea ofertelor până la termenul limită stabilit;  

5.7. Dacă nu sunt recepționate cel puțin două oferte, atunci procedura trebuie repetată; 

5.8. Ofertele vor fi evaluate de către 3 angajați care vor pregăti un raport de evaluare și vor 

recomanda câștigătorul;  

5.9. Directorul(-ii) Executiv va aproba și semna ordinul de plată și îl va transmite către furnizorul 

selectat; 

5.10. Confidențialitatea va fi păstrată până în momentul în care va fi desemnat câștigătorul; 
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5.11. Bunurile și serviciile sunt recepționate și inspectate în conformitate cu ordinul de plată; 

5.12. Completarea documentelor și efectuarea inventarierii după caz. 

 

c) Procurarea dintr-o singură sursă  

1. Procurările care cad sub incidența acestei metode 

1.1. Procedura dată se va aplica pentru achizițiile ce depășesc 1,000 lei.  

1.2. Procedura se va aplica la procurarea bunurilor sau serviciilor care pot fi procurate dintr-o 

singură sursă precum rechizitele de birou, gustările, apa, cafeaua pentru seminare, transportul și 

altele.  

 

2. Procedurile de procurare 

2.1. Bunurile pot fi procurate dintr-o singură sursă în numerar în baza confirmării documentelor 

precum: bonurile de plată, facturile fiscale, facturile de plată. 

2.2. În cazul plăților prin transfer, furnizorul va trimite factura de plată, contabilul va pregăti 

ordinul de plată, care va fi semnat de către Directorul(-ii) Executiv și Contabilul-Șef. După 

efectuarea transferului, furnizorul va aduce factura de livrare și/sau confirmarea că plata a fost 

executată. 

 

3. Persoanele responsabile 

3.1. Persoanele responsabile pentru această metodă de achiziție sunt Directorul(-ii) Executiv, 

Contabilul-Șef și persoana responsabilă pentru administrarea proiectului în cadrul căreia se 

efectuează achiziția.  

 

4. Modulul de control al achizițiilor  

4.1. Pentru oricare achiziție ce depășește suma de 500 lei, persoana trebuie să obțină acordul 

verbal al Directorului(-ilor) Executiv. 

 


