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1. Noțiuni introductive
În conformitate cu prevederile art. 11 din 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
și completările ulterioare, „(3) Strategia anuală de achiziţie publică 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”.
Comuna Dorna Arini, cu sediul în sat Cozănești, nr. 1A, Comuna Dorna Arini, Judeţul
Suceava, tel: 0230/576018, fax: 0230/576126, prin Compartimentul Achiziții Publice a elaborat
prezenta strategie anuală de achiziție publică, care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică
planificate a fi lansate de Comuna Dorna Arini, judeţul Suceava, pe parcursul anului 2022.
Scopul prezentei strategii anuale de achiziții este de a planifica procesul de achiziții publice
astfel încât să fie îndeplinite obiectivele Primăriei Comunei Dorna Arini, județul Suceava, din punct
de vedere organizatoric, financiar, legal și competitiv.
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Strategia anuală, de achiziții publice la nivelul Primăriei Comunei Dorna Arini, poate fi
modificată sau completată ulterior pentru acoperirea unor necesități care nu au fost cuprinse inițial
în strategia anuală de achiziții publice, introducerea acestora în strategie fiind condiționată de
identificarea surselor de finanțare.
Planificarea achizițiilor este transformarea misiunii instituției, scopurilor și a obiectivelor în
activități măsurabile, utilizate pentru a planifica bugeta și gestiona procesul de achiziții publice din
cadrul acesteia.
Compartimentul Achiziții Publice a procedat la întocmirea prezentei strategii prin utilizarea
informațiilor a următoarelor elemente estimative:
a.) nevoile identificate la nivelul comunei Dorna-Arini, județul Suceava, ca fiind necesare
a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție, așa cum rezultă din solicitările transmise de
toate compartimentele de specialitate din cadrul instituției, anexă la Strategie;
b.) valoarea estimată a achizițiilor publice 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 nivelul Primăriei Comunei Dorna Arini și după caz, necesarul de
resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.
În cadrul Strategiei anuale de achiziție publică la nivelul instituției, a fost elaborat Programul
anual al achizițiilor publice și Anexa privind achizițiile directe pentru anul 2022, ca instrument
managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziții la nivelul
Primăriei Comunei Dorna Arini, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru
verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia instituției.
Prezenta strategie are la bază următoarele acte normative:
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 58/2016 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, aprobată de Legea
nr. 174/2017;
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- Hotărârea Guvernului României 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.
- Hotărârea Guvernului României nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acorduluicadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;
- Hotărârea Guvernului României 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.

Strategia anuală a achizițiilor publice cuprinde procesele de achiziție publică de produse,
servicii și lucrări planificate a fi lansate și/sau derulate pe parcursul anului bugetar 2022 de către
Comuna Dorna Arini, Județul Suceava, cod fiscal 6576100, în calitate de autoritate contractantă.
Programul anual al achizițiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate
transmise de Compartimentele de specialitate și cuprinde totalitatea contractelor /acordurilor-cadru
de achiziție publică pe care autoritatea contractantă, Comuna Dorna Arini intenționează să le atribuie
în cursul anului 2022.
La elaborarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 s-a ținut cont de
necesitățile de produse, servicii și lucrări, gradul de prioritate a necesităților conform propunerilor
Compartimentelor de specialitate și a ordonatorului de credite, anticipările cu privire la sursele de
finanțare ce urmează a fi identificate.
După aprobarea bugetului propriu pe anul 2022, precum și ori de câte ori intervin situații de
modificare în bugetul alocat, Programul anual se va actualiza având în vedere fondurile aprobate.
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 al Comunei Dorna Arini, județul
Suceava, este prevăzut ca anexă la prezenta Strategie, a fost întocmit cu respectarea Ordinului
nr.281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și
Programului anual al achizițiilor sectoriale și este prevăzut în anexă la prezenta Strategie și cuprinde
cel puțin informații referitoare la:
a.) obiectul contractului de achiziție publică/acordului cadru;
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b.) codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV);
c.) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al
derulării unui proces de achiziție, exprimată în lei, fără TVA, stabilită în baza estimărilor
compartimentelor de specialitate beneficiare;
d.) sursa de finanțare
e.) procedură stabilită pentru derularea procesului de achiziție;
f.) dată estimată pentru inițierea procedurii;
g.) dată estimată pentru atribuirea contractului
h.) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
După aprobarea bugetului pe anul 2022, și definitivarea Programului anual al achizițiilor
publice pentru anul 2022, al Primăriei Comunei Dorna Arini, prin grija Compartimentului de achiziții
publice, se va publica Programul Anul al achizițiilor pe pagina de internet a instituției
http://www.dornaarinisv.ro/, la secțiunea Achiziții Publice.
De asemenea, semestrial, se va proceda la publicarea în

https://sicap-prod.e-

licitatie.ro:8881/ca/home, a extraselor din Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022
al Primăriei Comunei Dorna Arini, precum și a oricăror modificări asupra acestuia, extrase ce se
referă la contractele/acordurile-cadru de produse și/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare
sau egală cu pragurile prevăzute la art.7 alin.1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,
potrivit căruia: procedurile de atribuire reglementate la legea achizițiilor se aplică în cazul atribuirii
contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau
mai mare decât următoarele praguri valorice:
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de
atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât
următoarele praguri valorice:
a) 6.093.012 lei, care reprezintă 5.382.000 EUR, pentru contractele de achiziţie
publică/acordurile-cadru de lucrări;
b) 678.748 lei, care reprezintă 140.000 EUR, pentru contractele de achiziţie
publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
c) 1.042.363 lei, care reprezintă 215.000 EUR, pentru contractele de achiziţii
publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea
acestora;
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d) 3.636.150 lei, care reprezintă 750.000 EUR, pentru contractele de achiziţie
publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice,
prevăzute în anexa nr. 2.
Semestrial se va proceda și la publicarea în https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/home, a
extraselor din Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, al Primăriei Comunei Dorna
Arini, precum și a oricăror modificări asupra acestuia, extrase care se referă la contractele/ acordurile
cadru de produse și /sau servicii a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile
prevăzute la art.7, alin.5, din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, potrivit căruia:
„(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul
în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în
cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.”
2. Obiectivele Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava
Obiectivul general reprezintă asigurarea necesarului de produse, servicii și lucrări pentru
realizarea obiectivelor de funcționare și dezvoltare în condiții de legalitate, eficiență și eficacitate.
Autoritatea contractantă Comuna Dorna Arini, prin Compartimentul Achiziții Publice
trebuie să se documenteze și să parcurgă pentru fiecare proces de achiziție publică toate etapele așa
cum sunt ele definite la art. 8 alin. (2) și următoarele din Hotărârea Guvernului României 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.

Printre principalele obiectivele ale Comunei Dorna Arini amintim:
2.1. Realizarea unui sistem de alimentare cu apă
Amplasamentul obiectivului de investiţie propus: Satele Dorna Arini, Cozănești,
Ortoaia, Comuna Dorna Arini, Județul Suceava.
Pe teritoriul comunei Dorna-Arini există mai multe sisteme de alimentare cu apă din surse
locale: fie din izvoare de suprafaţă, fie din surse de adâncime. Alimentarea cu apă a gospodăriilor se
face prin reţele private, realizate de grupuri de gospodării, prin captare de izvoare şi aducţiune.
Lungimea reţelelor de apă este de 45,4 km şi alimentează un număr de 1024 gospodării.
Aceste surse alimentează un număr redus de gospodării şi o serie de obiective de utilitate publică din
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centrul comunei, majoritatea localnicilor consumând apă din fântâni, a căror grad de potabilitate nu
este stabilit.
Disfuncţionalităţi:
• lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă în comună influenţează negativ
dezvoltarea social-economică a comunei, ce se desfăşoară într-un ritm nesatisfăcător şi nu este
posibilă realizarea unor obiective agro-industriale cu fonduri private sau cu finanţări externe.
• nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă, conform Legii
apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea distanţei de 50 m faţă
de posibilele surse de poluare a apei.
• sursele de apă existente (izvoare şi fântâni) îşi reduc foarte mult debitul în perioadele de
secetă, iar în perioadele de iarnă locuitorii sunt nevoiti să aducă apă din zone îndepărtate.
Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţie:
•

Reţea alimentare cu apă 14.750 m

•

Reţea canalizare 14.045 m

•

Staţie pompare, staţie epurare, rezervor înmagazinare apă
2.2. Realizarea unei reţele de canalizare
Amplasamentul obiectivului de investiţie propus: Comuna Dorna Arini, Județul Suceava.
În prezent, comuna Dorna-Arini nu dispune de un sistem centralizat de canalizare care să

asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor. Unele gospodării dispun de canalizare proprie
cu fosă septică.
Apele pluviale din comună sunt colectate prin intermediul rigolelor şi şanţurilor amplasate pe
marginea drumurilor, evacuarea apei făcându-se gravitaţional la emisarii naturali. Locuitorii
utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie pentru pânza freatică.
Pentru evacuarea apelor uzate din gospodăriile se propune realizarea unui sistem de canalizare
stradală racordat în final la o staţie de epurare ce are ca emisar râul Bistriţa.
În prezent, este iniţiat un proiect cu finanţare de la bugetul de stat pentru realizarea
infrastructurii de apă şi canalizare în comună.
2.3. Realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate
Amplasamentul obiectivului de investiţie propus: Comuna Dorna Arini, Județul Suceava.
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Stația de epurare reprezintă ansamblul de construcții și instalații destinat epurării apelor
uzate prin metode mecanice, mecano-chimice, biologice și terțiare.
Capacitatea stațiilor de epurare se exprimă în m3/zi. Pentru o stație de epurare, obiectul de
activitate se referă la două categorii de ape uzate: influentul, care reprezintă apele uzate intrate în
stația de epurare și efluentul, care reprezintă apa uzată epurată evacuată de stația de epurare sau de o
treaptă de epurare.
Epurarea apelor uzate (influentului) poate fi realizată în mai multe etape:
- epurare primară - prin mijloace mecanice sau fizico-chimice;
- epurare secundară - prin mijloace biologice, în care procedeele de epurare sunt atât de natură
fizică cât și biochimică;
- epurare terțiară - prin procese chimice, pentru îndepărtarea din apele uzate a unor poluanți
specifici unor ape uzate industriale;
Stația de epurare acționează pentru diminuarea cantității/concentrației poluanților pe care îi
conține apa uzată, astfel încât efluentul să respecte condițiile de evacuare impuse prin reglementările
în vigoare.
Apele uzate care se evacuează în receptorii naturali nu trebuie să conțină:
a) substanțe poluante cu grad ridicat de toxicitate;
b) materii în suspensie peste limita admisă, care ar putea produce depuneri în albiile minore
ale cursurilor de apă sau în cuvetele lacurilor și în final colmatarea acestora;
c) substanțe care pot conduce la creșterea turbidității, formarea spumei sau la schimbarea
proprietăților organoleptice ale receptorilor față de starea naturală a acestora.
Expansiunea continuă a omului asupra spaţiului natural şi nevoia continuă de dezvoltare a
societăţii au condus la probleme de mediu dintre cele mai diverse.
Protejarea mediului înconjurător este o datorie fundamentală a membrilor societății, pentru
fiecare cetățean sau societate comercială.

2.4.

Modernizarea sediului Primăriei Comunei Dorna Arini, județul Suceava
Amplasamentul obiectivului de investiţie propus: Sat Cozănești, Comuna Dorna Arini,

Judeţul Suceava.
Achiziţia la obiectivul de investiție trebuie să cuprindă următoarele categorii de lucrări:
•

recompartimentări interioare;

•

îmbunătăţirea calităţii finisajelor;

•

refacerea şarpantei şi a învelitorii de tablă profilată;
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•

amenajarea de spaţii la mansarda clădirii;

•

refacerea instalaţiilor funcţionale;

•

o nouă centrală termică performantă;
Proiectanţii de construcţii şi instalaţii trebuie să răspundă de îndeplinirea următoarelor

obligaţii principale referitoare la calitatea lucrărilor:
- precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
- asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor
esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
- prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi,
stabiliţi de către investitor precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
- elaborarea caietelor de sarcini a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor,
exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile precum şi după caz a proiectelor de urmărire privind
comportarea în timp a construcţiilor;
- documentaţia privind post-utilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea
proprietarului;
- stabilirea prin proiect a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor
esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie din vina proiectantului la
contracţii la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale precum şi
urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialişti,
verificatori de proiecte atestaţi la cerea investitorului;
- participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrării executate.
2.5. Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Dorna Arini, județul Suceava.
Proiectul va avea ca scop alimentarea cu gaze naturale consumatorii din comuna Dorna
Arini. Racordarea se va face la sistemul național de transport, din conducta de transport gaze naturale,
în curs de execuție.
Una dintre cele mai mari provocări pentru locuitorii comunei Dorna-Arini, este rezolvarea
problemei energetice a populației. În prezent toate gospodăriile din comună, în ceea ce privește
necesarul de energie este asigurat folosind combustibil lemnos. Acest lucru se face în instalații de
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ardere tradiționale, chiar rudimentare, cu o eficiență energetică foarte scăzută, dar cu o poluare
extrem de mare.
Prin proiectul care se dorește a se depune spre finanțare se urmărește creșterea nivelului de
funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale utilizate pentru realizarea
alimentării cu gaze naturale a populației în conformitate cu legislația, prin îmbunătățirea flexibilității,
siguranței, eficienței în operare precum și prin integrarea activităților de transport, distribuție și
consum final.
În prezent în comuna Dorna-Arini, nu există un sistem de distribuție gaze naturale.
Astfel, situația actuală a alimentării cu combustibil pentru încălzire și prepararea hranei
locuitorilor din acesta zonă, implică exploatarea nerațională a fondului forestier, aprovizionarea cu
gaze lichefiate și aparate alimentate cu energie electrică. Aceste variante prezintă mari deficiențe,
deoarece implică amenajarea de depozite pentru combustibilii solizi, tăieri nepermise, ale masei
lemnoase, cheltuieli, pentru transportul buteliilor de gaze lichefiate, cheltuieli ridicare ale populației
și instituțiilor publice pentru utilizarea curentului electric în vederea asigurării confortului în locuințe
Realitatea locală impune necesitatea impulsionării dezvoltării economice în paralel cu
asigurarea condițiilor de îmbunătățire a eficienței utilizării oportunităților locale, astfel încât, pe
termen mediu și lung, înființarea sistemului de distribuție gaze naturale poate fi o investiție fezabilă.
Prin înființarea distribuției cu gaze naturale se realizează un grad sporit de confort, se reduc
substanțial cheltuielile pentru încălzire, prepararea hrana și de asemenea se reduce gradul de poluare
a mediului în zonă.
Obiectivul urmărit este realizarea unei investiții durabile care va fi integrată în
infrastructura existentă și corelată cu investițiile viitoare, în vederea conformării cu cerințele
legislației în vigoare.
Investiția va contribui la protecția mediului înconjurător, îmbunătățirea mediului de
afaceri și totodată va transmite un semnal cu privire la imaginea UAT-urilor, ca o locație sigură
pentru investiții dar și un mediu sănătos de viață mai activ pentru populație, cu garanții pentru
existența condițiilor necesare unui confort civic superior.
Construcția și modernizarea unui infrastructuri edilitare durabile sunt esențiale atât
pentru dezvoltarea economică și socială a zonei, incluzând firește centrul administrativ al localității,
cât și influența pentru o dezvoltare echilibrată.
Astfel, după realizarea investiției, cererea pentru serviciul de distribuție și furnizare gaze
naturale va exista, atât din partea consumatorilor casnici, dar și din partea agenților economici care
activează pe teritoriul localităților componente ale comunelor.
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De asemenea prin dezvoltarea infrastructurii rețelei de alimentare cu gaze naturale se
crează premisa pentru revigorarea și dezvoltarea economică a comunei Dorna-Arini.
Asigurarea respectiv distribuția și alimentarea cu gaze naturale, reduce mult costurile cu asigurarea
combustibililor necesari, disponibilizând astfel fonduri pentru alte investiții publice și atrage după
sine oportunități de afaceri și facilități în dezvoltarea afacerilor deja existente în zonă.
Pentru populație, dezvoltarea infrastructurii rețelei de alimentare cu gaze naturale asigură
condițiile necesare pentru sporirea confortului în locuințe, ridicarea nivelului de trai (asigurarea gazelor
naturale pentru prepararea hranei, apei calde menajare, cât și pentru încălzire) și reducerea poluării
mediului înconjurător.

2.6.

Dezvoltare "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN SATELE DORNA ARINI ȘI

RUSCA, COMUNA DORNA ARINI, JUDEȚUL SUCEAVA".
Lucrarea ce face obiectul investiţiei din această documentaţie este situată pe teritoriul comunei
Dorna Arini, jud. Suceava, România, Regiunea de Dezvoltare Nord – Est.
Comuna Dorna-Arini se situează la marginea de S-E a depresiunii Dornelor, în zona de contact dintre
Munții Bistriţei (Masivul Pietrosul) și Munții Rarău (Masivul Giumalău).
Localitatea este traversată de râul Bistrița, care o desparte în doua sectoare asimetrice: cel drept (al
Masivului Pietrosul) domol, cu terase etajate și muscele prelungi de o înălțime redusă (900 – 1200 m) iar
cel stâng (al Masivului Giumalău) abrupt și fără terase. Dacă în partea de SV a comunei energia reliefului
este domoală, înaintând spre E-NE, valea se îngustează considerabil, devine abruptă, formând chei
(Cheile Zugrenilor).
Starea actuala a obiectivelor analizate (3 tronsoane de drum din comuna în lungime totala de
3900.00 m) care necesita modernizare nu este una corespunzătoare, structura rutiera fiind la nivel de
pietriș cu intercalații de pamânt. Din aceasta cauza atât pietonii cât și autovehiculele circula cu mare
greutate iar în condiții meteorologice dificile, traficul rutier devenind și mai anevoios.
Drumurile analizate sunt marginite de proprietăți, traseul obiectivelor având în mare parte curbe,
sau frânturi ce se racordează în mod necorespunzător. Acostamentele sunt din balast sau din pamant,
neîntreținute.
Colectarea apelor pluviale se face cu dificultate datorită sanțurilor de pamânt care sunt colmatate,
cu vegetație si depuneri și care nu asigura preluarea și evacuarea apelor pluviale în condiții optime.
Obiectivele analizate se afla într-o stare continua de degradare și nu sunt sistematizate
corespunzător, semnalizarea rutiera este improprie, nu sunt prezente marcaje rutiere.
Scopul investiției este de a asigura o îmbunatățire a vieții și activității locuitorilor, permițând
totodată:
10

- asigurarea unei circulații rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort;
- îmbunătățirea accesului la rețeaua de drumuri și agenți economici din zona precum și accesul
locuitorilor la serviciile esențiale (sănătate, învățământ, servicii administrative etc.);
- diminuarea surselor de poluare și îmbunătățirea calității mediului;
- dezvoltarea zonei d.p.d.v. economic si social.
Prin realizarea investiției se preconizează că vor fi atinse următoarele obiective:
- drumurile studiate vor fi aduse în totalitate într-o stare care sa corespundă cerințelor de calitate prevăzute
de Legea 10/1995 si anume, rezistență și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice, siguranța în
exploatare, igiena, sănătatea oamenilor, protecția și refacerea mediului;
- asigurarea condițiilor optime de transport auto și pietonal – siguranța și confort în condițiile dezvoltării
durabile a comunei Dorna Arini, județul Suceava.

2.7.

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA DORNA-ARINI, JUDEȚUL

SUCEAVA astfel:
Obiectivul avut în vedere reprezintă o investiție utilă pentru uzul didactic în desfășurarea
disciplinelor sportive, pentru organizarea unor activități sportive competiționale specifice și pentru
pregătirea elevilor cu înclinație sportivă în vederea participării la diverse concursuri.
O sala de sport ar rezolva în mod fericit problemele întâmpinate de elevi și profesori de educație
fizică, atunci când vremea nefavorabilă, dar și condițiile meteorologice, nu permit desfășurarea orelor de
educație fizică în aer liber. Prin construirea unei săli de sport s-ar crea condițiile ca cetățenii comunei
Dorna-Arini, să practice sportul și mișcarea în timpul liber pe tot parcursul anului.

2.8.
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA
DORNA-ARINI, JUDEȚUL SUCEAVA
Comuna Dorna-Arini are în pregătire depunerea unui proiect de finanțare privind „Modernizarea
sistemului de iluminat public în Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava”.
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficiență energetică
ridicată și poluare luminoasă minimă.
Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea
corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu
surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în
situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt
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deteriorate/nefuncționale), precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune aferente
obiectivelor de investiții.
Indicatorii de performanță ai proiectului sunt:
a) reducerea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWH/an). Acest indicator va fi
declarat de către beneficiar în raportul de finalizare și în fiecare raport de monitorizare depus anual;
b) scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Se va calcula ca sumă a cantității
de gaze cu efect de seră diminuate prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră
diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual
de monitorizare.
2.9. Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri
inteligente la nivelul Comunei Dorna Arini, județul Suceava

-

Obiectivele specifice urmărite sunt: creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității, încurajarea
spiritului civic și a participării cetățenilor la actul de administrare, simplificarea procedurilor și scăderea
timpilor de lucru și de așteptare în cadrul proceselor autorității publice locale, creșterea calității și gradului
de utilizare a serviciilor publice comunitare, monitorizarea și optimizarea consumurilor de energie,
crearea bazelor de date a consumurilor de energie și a parametrilor de mediu, instalarea de mobilier urban
inteligent conducând la creșterea ariei de acoperire a sistemului WiFi în spațiile publice și creșterea ariilor
iluminate, încurajarea utilizării transportului în comun prin crearea de spații inteligente de
îmbarcare/debarcare a călătorilor, monitorizarea și controlul în timp real a infrastructurii tehnicomunicipale de iluminat public, dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculeleor electrice și
hybrid.
Investiția permite achiziționarea de sisteme inteligente, ce contribuie la îmbunătățirea mobilității
locale.
Principalele capacități fizice ale proiectului sunt:
1 platformă de guvernare inteligentă a comunității cu aplicație iOS și Android gratuită pentru cetățeni;
5 puncte de aprindere dotate cu sistem de telegestiune;
3 stâlpi de iluminat inteligenți dotați cu senzori ți WiFi;
5 stații pentru transportul în comun dotate cu senzori și WiFi;
8 routere Wifi;
2 stații de încărcare a autovehiculelor electrice și hybrid.
3. Etapele procesului de achiziție publică care vor fi parcurse în anul 2022.
Atribuirea unui contract de achiziție publică/ acord cadru este rezultatul unui proces
ce se derulează în mai multe etape.
Primăria Comunei Dorna-Arini în calitate de autoritate contractantă, prin
compartimentul achiziții publice trebuie să se documenteze și să parcurgă pentru fiecare proces
de achiziție publică trei etape distincte:
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a.) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței
b.) etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului cadru,
c.) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea și monitorizarea
implementării contractului/acordului-cadru.
4. Atribuţii pentru realizarea obiectivelor
Pentru realizarea obiectivelor sale, Comuna Dorna-Arini are următoarele atribuții
principale:
În aplicarea prezentelor obiective, autoritatea contractantă, prin Compartimentul achizițiilor
publice are următoarele atribuţii principale:
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea / recuperarea înregistrării
autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) identifică prețul unitar / total al necesităților transmise de celelalte compartimente în urma
unei cercetări a pieței sau pe bază istorică, în acest din urmă caz, aplicându-se coeficientul de
actualizare adecvat;
c) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, Programul anual al achiziţiilor publice;
d) ține evidența achizițiilor directe planificate și realizate, printr-o anexă la programul anual
al achizițiilor;
e) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire
sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităților
transmise de compartimentele de specialitate;
f) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
g) aplică și finalizează procedurile de atribuire;
h) realizează achizițiile directe;
i) constituie și păstrează dosarul achiziţiei publice;
În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace
electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplină a acţiunilor pe care le realizează
pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei publice să nu fie
afectată;
Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea
compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul și complexitatea obiectului achiziției.
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Sprijinirea activității compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice se
realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:
a) toate compartimentele autorității contractante au obligația să transmită compartimentului
intern specializat referate de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări ale
compartimentului respectiv în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin;
b) compartimentul cu atribuții în avizarea sub aspectul legalității a actelor administrative
emise de autoritatea contractantă are obligația de a oferi asistență juridică cu privire la conținutul
clauzelor contractuale obligatorii, precum și cu privire la efectele de natură juridică pe care le pot
determina anumite elemente ale documentației de atribuire;
c) compartimentul cu atribuții specifice privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea
cheltuielilor autorității contractante și de evidență a creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și
a angajamentelor legale ale acestora au obligația de a informa în scris compartimentul intern
specializat cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a
acestora;
d)

toate

compartimentele

autorității

contractante

care

urmăresc

execuția

contractelor/contractelor subsecvente au obligația de a informa în scris compartimentul intern
specializat atunci când devine necesară modificarea contractelor respective;
e)

toate

compartimentele

autorității

contractante

care

urmăresc

execuția

contractelor/contractelor subsecvente au obligația de a transmite în scris elementele necesare
completării documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.
Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din
cadrul autorității contractante în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor.
Prin excepție în 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 necesității.
Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate suporta modificări, sub următoarele
condiții:
a) modificarea să se realizeze înainte de inițierea procedurii de atribuire, cu luarea în
considerarea a timpului necesar modificării programului anual al achizițiilor publice și aprobării
acestuia;
b) compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice să fie notificat în timp util
cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligențele necesare
realizării achiziției.
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Prin ordin al preşedintelui ANAP se pun la dispoziția autorităților contractante și a
furnizorilor de servicii auxiliare achiziției instrumentele ce trebuie utilizate pentru planificarea
portofoliului de achiziții la nivel de autoritate contractantă, fundamentarea deciziei de realizare a
procesului de achiziție și monitorizarea implementării contractului.
5. Identificarea necesităților pentru realizarea obiectivelor
Identificarea necesităților de produse, servicii și lucrări pentru realizarea obiectivelor a avut
la bază referatele de necesitatea elaborate de compartimentele de specialitate din cadrul autorității
contractante.
•

Resurse materiale
o birotică, computere;
o papetărie și tipizate ;
o rețea internet;
o copiator;
o imprimantă;
o telefoane, fax-uri pentru legături operative cu alte compartimente şi cu
structuri din afara instituţiei;

•

Resurse umane
o Responsabil Achiziții Publice;
o Conducere.

•

Resurse financiare
o Conform bugetului aprobat pentru anul în curs.

6. Prioritizarea necesităților
Prioritizarea necesităților a avut la bază planul de acțiune elaborat în vederea realizării
strategiei de dezvoltarea locală adoptată.
În cursul anului 2022 se estimează realizarea următoarelor achiziții:
A. Achiziţii produse
•

Achiziţionare produse articole de papetărie, produse: hârtie pentru fotocopiatoare, notițe
adezive, separatoare foi, plicuri, registre, pixuri, creioane, markere, capse, agrafe, clipsuri,
capsatoare, decapsatoare, perforatoare, suporturi de birou, dosare, bibliorafturi, suporturi
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dosare, folii plastic, tonere, cărți de vizită, reviste, agende, calendare, felicitări pentru diverse
ocazii.
•

Achiziţionare produse de echipamente IT: Computere cu licență Windows, servere

•

Achiziţionare produse de curățat și lustruit, produse igienico-sanitare: șervețele, role hârtie,
lavete, hârtie igienică, detergenți, soluții curățat ferestre, suprafețe, pardoseli, dezinfectante,
odorizante, saci menajeri, mături, mopuri, coșuri de gunoi, maști de protecție

•

Achiziţionare produse și materiale electrice: becuri, spoturi, corpuri de iluminat LED, lămpi
stradale, ornamente luminoase iluminat festiv, prelungitoare, piese, accesorii.

•

Achiziţionare produse: camere video de supraveghere

•

Achiziţionare produse, plante decorative: fire flori, semințe flori, bulbi, răsaduri, arbuști
ornamentali.

•

Achiziţionare produse de mobilier: scaune, birouri, etajere,

•

Achiziţionare produse auto: combustibil auto, anvelope, piese

•

Achiziţionare produse termice: peleți, centrală termică

•

Achiziţionare produse -obiecte pentru reparații și materiale cu caracter funcțional (bandă
izolatoare, surub cu pas, cablu zincat, colier plastic, jachetă PVC Aqua, motopompă apă
curată, furtun absortie, scară grădină, tub inox, jachetă de lucru groasă, materiale pentru
instalare masină de spălat vase)

•

Achiziţionare produse troițe, foișor

•

Achiziţionare produse stație de autobuz

•

Achiziţionare produse toalete publice

•

Achiziţionare produse stâlpi de iluminat

•

Achiziţionare produse coșuri de gunoi

•

Achiziţionare produse costume populare

•

Achiziţionare produse de registre din cadrul instituției

•

Achiziţionare produse panouri informative, plachete, drapel

•

Achiziţionare produse tonere imprimantă și consumabile imprimantă

B. Achiziții servicii
Achiziție publică de servicii de programe informatice modul execuție bugetară, modul
salarii, modul impozite și taxe, modul registru agricol, pachet asistență socială, modul urbanism,
modul infopay, modul registru vânzări terenuri, Servicii mentenanță programe
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Achiziție publică de servicii de furnizare informații legislative
▪

Achiziție publică de servicii de legătorie documente

▪

Achiziție publică de servicii înregistrare imobile

▪

Achiziție publică de servicii montare/ demontare ornament festiv pe stâlp, înlocuire

instalație electrică
▪

Achiziție publică de servicii întreținere și găzduire site web

▪

Achiziție publică de servicii de tipărire tichete sociale pentru grădiniță

▪

Achiziție publică de servicii de verificare, reparare, încărcare stingătoare

▪

Achiziție publică de servicii de servicii de publicitate

▪

Achiziție publică de servicii de promovare

▪

Achiziție publică de servicii de organizare, sonorizare, artistice,

▪

Achiziție publică de servicii de consultanță proiecte

▪

Achiziție publică de servicii de consultanță în domeniul Situațiilor de Urgență

▪

Achiziție publică de servicii colectare și transport deșeuri menajere și stradale

▪

Achiziție publică de servicii de deszăpezire și împrăștiere material antiderapant

▪

Achiziție publică de servicii de închiriere echipamente,

▪

Achiziție publică de servicii de reparare și întreținere autoturisme/ servicii de inspecție
tehnică periodică și revizie automobile

▪

Achiziție publică de servicii de asigurare de răspundere civilă auto, asigurare de viață
de grup

▪
▪

Achiziție publică de servicii cadastrale, măsurare, alipire, dezlipire
Achiziție publică de servicii Consultanta pt obtinerea si implementarea proiectelor AFM
- Statii de reincarcare vehicule electrice

▪

Achiziție publică de servicii de Proiectare statii de incarcare EV in localitati

▪

Achiziție publică de servicii de curierat

▪

Achiziție publică de servicii de deszăpezire

▪

Achiziție publică de servicii revizie centrală termică peleți și servicii revizie centrală
termică din cadrul sediului Primăriei Comunei Dorna Arini

▪

Achiziție publică de servicii întocmire documentaţii necesare în scopul accesarii unui
sprijin financiar

▪

Achiziție publică de servicii întocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Construire
sală de sport în comuna Dorna-Arini, județul Suceava”

▪

Contract de servicii diverse cursuri de specializare
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C. Achiziții lucrări
•

Contract de achiziție publică de lucrări de curățare, întreținere și decolmatare șanțuri
aferente drumurilor comunale

•

Contract de achiziție publică de lucrări de amenajare curte sediul Primăriei Comunei
Dorna Arini, Județul Suceava

•

Contract de achiziție publică de lucrări de reparare drumuri comunale

•

Contract de achiziție publică de lucrări de întreținere drumuri comunale

•

Contract de achiziție publică lucrări de extras balastru din râu
Achizițiile prevăzute în strategia anuală de achiziție publică vor fi realizate într-o ordine

care să asigure o succesiune normală a evenimentelor. În acest sens se va pune accent pe obiectivele
de investiţie urmând ca acestea să fie realizate în funcţie de bugetul disponibil şi de eventuale surse
de finanţate.
De asemenea se va ţine cont şi de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii administraţiei
locale, efectuând în acest sens achiziţiile de produse şi bunuri care sunt indispensabile desfăşurării
activitiţilor.
Investițiile finanțate din fonduri publice sunt cuprinse în proiectele de buget, în baza
programelor de investiţii publice conform regulilor de elaborare a programelor de investiții.
Obiectivele de investiții incluse în programul de investiții prezintă următoarele informații:
a. Informații financiare :
o valoarea totală a proiectului;
o creditele de angajament;
o creditele bugetare;
o graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție;
o analiza cost-beneficiu, care va fi realizată și în cazul obiectivelor în derulare;
o costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune.
b. Informații nefinanciare:
o legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în
programul de investiții a obiectivelor noi în detrimentul celor în derulare;
o descrierea proiectului;
o stadiul fizic al obiectivelor.
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7. Finanțarea necesităților
Achizițiile realizate de Primăria Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava în anul 2022 vor fi
finanțate din bugetul local și din fonduri externe.
Valoarea totală a achizițiilor va fi de _________ structurată astfel :
o Achiziții de produse ____________ (valoare totală), valoare estimată pe fiecare categorie
de produse ținând cont de regula de estimare a valorii.
o Achiziții de servicii _____________ (valoare totală), valoare estimată pe fiecare categorie
de servicii ținând cont de regula de estimare a valorii.
o Achiziții lucrări _____________ (valoare totală), valoare estimată pe fiecare obiectiv de
investiții ținând cont de regula de estimare a valorii.
8. Excepții
Conform art.13 din Hotărârea de Guvern nr.395/2016- publicată în Monitorul Oficial nr.423 din
06.06.2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice în
cazul în care Primăria Comunei Dorna Arini, va implementa în cursul anului 2022, proiecte finanțate din
fonduri nerambursabile și /sau proiecte de cercetare dezvoltare, va elabora distinct pentru fiecare proiect,
în parte un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de
elaborare cuprinse în legislația achizițiilor publice, a procedurilor prevăzute în prezenta Strategie Anuală.
Având în vedere dispozițiile art.2, alin 2 din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice precum
și ale art.1 din H.G. nr.395/2016, -publicată în Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică,/ acordului-cadru, din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, cu referire la exceptările de
la legislația achizițiilor publice, a achizițiilor de produse, servicii și sau/lucrări care nu se supun regulilor
legale, se va proceda la achiziția de produse, servicii și sau lucrări exceptate și cele cuprinse în Anexa la
Legea 98/2016, pe baza propriilor proceduri operaționale interne de atribuire cu respectarea principiilor
care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică respectiv: Nediscriminarea, Tratamentul egal,
Recunoașterea reciprocă, Transparența, Proporționalitatea, Asumarea răspunderii.
9. Dispoziții finale
Achizițiile prevăzute în prezenta strategie vor fi realizate prin intermediul
Compartimentului achiziții publice din cadrul Primăria Comunei Dorna Arini cu sprijinul
compartimentelor de specialitate din cadrul autorității contractante.
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În derularea procedurilor de achiziție, Primăria Comunei Dorna Arini, Județul Suceava
este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziție publică inclusiv achiziția direcă
cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicalile.
Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în
cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, modificări/completări care se aprobă de către
conducătorul autorității contractante.
În cazul în care modificările/completările au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au
fost cuprinse iniţial în strategia anuală de achiziţii publice, introducerea acestora în strategie este
condiţionată de identificarea surselor de finanţare.

Întocmit,
Consilier achiziții publice,
Magdalena AGAPI
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