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STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITIE PUBLICA A AGENTIEI DE 
INVESTIGARE FEROVIARA AGIFER PENTRU ANUL 2017 

1. Notiuni introductive 

Potrivit prevederilor art.11 , alin. (3) din HG nr.39512016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi/ie 
publiciilacordului cadru din Legea nr.9812016 privind achizifiile pub/ice '"Strategia anuala de 

achizitie publica se realizeaza in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia Ii corespund 

procesele de achizitie publica cuprinse in acestea ~i se aproba de catre conducatorul autoritatii 
contractante" . 

in acest sens Serviciul Tehnic Organizare, Dezvoltare a e laborat Strategia anuala de 

achizifie publica a Agentiei de lnvestigare Feroviara Romana- AGIFER (numita In cele ce 
urmeaza AGIFER), care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi 
lansate pe parcursul anului 2017. 

Strategia anuala de achiz itie publica la nivelul AGIFER se poate modifica sau completa cu 

aprobarea Directorului General al AGIFER. Introducerea modificari lor ~ i completarilor in 

strategia de finantare se poate face potrivit actelor normative anterior mentionate, numai in 
situatia in care sunt identificate ~i sursele de finantare. 

Strategia anuala de achizitie publica a AGIFER cuprinde Programul anual al achizitiilor 
publice ~i Anexa privind achizitiile directe, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea 

$i monitorizarea portofo liului de procese de achizitii la nivelul AG I FER. 

Bucure~ti: Calea Grivitei nr.393, sector 1, cod po~tal 010719 
Tel.: 040-21-307.7903, 91-08885003, fax: 040-21-307.6805 
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2. Obiectivele Strategie anuale de acbizitii publice AGIFER 2017 
a. Obiectiv general 
Asigurarea necesarului de produse, servicii si lucrari pentru realizarea obiectivelor de 
functionare si dezvoltare institutionala a AGIFER, in conditii de legalitate, eficienta si 
eficacitate. 
b. Obiective specifice 

1. Cresterea transparentei proceselor de achizitii publice de produse, servicii si 
lucrari derulate de AGIFER; 

i1. Cresterea eficientei proceselor de achizitie publica, rcspectiv asigurarea 
necesarului de produse/servici i/ lucrari in conditii de legalitate, a respectarii 
caracteristicilor solicitate de compartimentele AGIFER, la preturi cat mai mici ; 

111. Planificarea si organizarea adecvata a proceselor de achiziiie publica, pe baza 
solicitarilor compartimentelor, in vederea prevenirii aparitiei de intarzieri In 
asigurarea necesarului de produse, servicii si lucrari pentru desfiisurarea 
activitati lor AGIFER. 

iv. Utilizarea eficienta a resurselor profesionale si financiare ale AGIFER pentru 
asigurarea necesarului de prod use, servicii si lucrari in anul 20 17. 

3. lndicatori cantitativi ~i calitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului de procese de 
achizifii 
Raportat la analiza portofoliului proceselor de achizitie publica ce vor ti derulate pentru anul 2017. tinta 
propusa referitoare la rata de respingere pentru documentatia de atribuire este de 50%. 
in ceea ce prive$te modalitatile de atribuire on line sau oftline se stabilesc urmatoarele tinte: 

• Proceduri simplificate derulate on line - I 00%; 

• Achizitii directe realizate din Catalogul electronic 80%; 

Pentru serviciile sociale si serviciile specifice din Anexa 2, organizate conform normelor 
proprii, acestea urrneaza a se derula, in principal oftline, in anul 20 l 7. 
Raportat la anul 2016, se stabileste ca tinta pentru anul 2017 ca procedurile de atribuire 
finalizate prin anulare (reglementate de art.212 din Legea nr.98/2016) sa nu depaseasca 50% 
din valoarea estimata a procedurilor de achizitie publica planificate. 

4. Date de intrare utilizate in elaborarea Strategiei an uale de acbizitie publica 

Serviciul Tehnic, Organizare, Oezvoltare a intocmit prezenta Strategie pnn utilizarea 
uratoarelor informatii si elemente estimative: 

a) Nevoile identificate la nivelul AGIFER ca fiind necesare a ft satisracute ca rezultat a 
unui proces de achizitie a$a cum rezulta acestea din solicitarile transmise de 
compartimente de specialitate -anexe; 

b) Valoarea estimata a achizitiilor corespunzatoare fiecarei nevoi; 
c) Capacitatea profesionala existenta la nivelul AGIFER pentru derularea unui proces 

de achizitie care sa asigure beneficiile anticipate; 
d) Resursele existente la nivelul AGrFER si dupa caz necesarul de resurse suplimentare 

exteme 



in cursul anului 2017, pentru asigurarea conditiilor necesare activitatii de investigare $i 

dezvoltare AGIFER se vor avea In vedere realizarea urmatoarelor obiective de investitii: 

• autoturism pentru continuarea completarii necesarului de pare auto potrivit prevederilor 
HG nr.716/20 15, utilizat In vederea deplasarii cu operativitate la locul producerii 
accidentelor $i incidentelor pentru realizarea atributiilor specifice AGIFER. 

• autouti litara necesara pentru transportul investigatorilor $i pentru asigurarea logisticii 
necesare la locul producerii accidentelor $i incidentelor feroviare in special a 
accidentelor feroviare grave. 

In acest sens, autoutilitara va trebui sa poata circula pe orice tip de drum, In orice 
conditii meteo (va avea 4 roti motoare), va avea spat ii destinate transportului 
personalului $i a anumitor dispozitive pentru realizarca masuratorilor $i verificarilor. 

• dispozitiv pentru masuratori $i verificari la linie cu care sa se poata real iza verificari $i 
masuratori la linie In cazul producerii accidentelor $i incidentelor feroviare. Se are in 
vedere achizitionarea unui carucior electronic de masurare a parametrilor geometrici ai 
caii de rulare pentru ecartament de 1435 mm; 

• PC laptop necesare inlocuirii calculatoarelor care au o vechime de eel putin 5 ani (uzate 
moral $i fizic) aflate in dotarea personalului AGIFER. 

• Licente $i softuri specializate necesare In vederea functionarii anumitor programe ce vor 
fi instalate pe serverele aflate In dotarea AGIFER $i pentru laptop-urile ce urmeaza a ft 
achizitionate. 

S. Capacitatea profesionala a AGIFER de a realiza atat fiecare achizifie in parte cat ~i toate 
achizifiile incl use in PAAP 

a. Evaluarea capacitafii profesionale existente ~i evaluarea necesarului de resursc externe 

In cadrul AGIFEK resursele umane alocate derularii achizitiilor publice cuprind personalul 

din cadrul Serviciului Tehnic. Organizare Dezvoltare, care are stabilite conform 

Regulamentului de Organjzare $i Functionare, prin fi$a postului, atributii $i responsabilitati 
privind realizarea procesului de achizitie publica. Serviciul Tehnic, Organizare Dezvoltare 

lndepline$te atributiile de specialitate in domeniul achizitiilor publice prevazute la art.2, 
alin. I) $i 3) din HG 395/20 16. 

In realizarea achizitiilor publice de produse, servicii $i lucrari in temeiul art.2. alin.4) din 

HG nr.395/2016, personalul Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare beneficiaza de 
suportul celorlalte compartimente ale AGIFER dupa cum urmeaza: 

• Personalul compartimentelor din cadrul AGIFER, beneficiare ale achizitiei, pentru 
realizarea activitatilor prevazute la art.2. alin.5) din HG nr.395/2016, precum $i 
pentru executarea contractului de achizit ie publica $i activitafile realizate in cadrul 
comisiei de evaluare (daca este cazul). 

• Personalul Compartimentelor aflate sub coordonarea Directorului Economic, pentru 

confirmarea disponibilitatii sumelor necesare pentru planificarea/ pregatirea/inifierea 
/derularea achizitiilor publice $i realizarea angajamentelor legate rezultate din 
activitatea de achizifii publice. 
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• Personalul din cadrul Compartimentului Juridic asigura suportul juridic in etapa de 
planificare/pregatire a achizitiei pentru forrnularea de puncte de vedere catre 

Consiliul National de Solufionare a Contestapilor, sau reprezentarea legala a 

AGIFER in instantele de contencios administrativ in cazul contestatiilor depuse de 

ofertanti sau candidafi, dupa caz, in legatura cu documcntatia de atribuire aferenta a 

achizitiilor publice de produse, servicii ~i lucrari ~i/sau rezultatul procesului de 

eval uare a ofertelor/candidaturilor. 

Pentru realizarea achizitiilor publice de produse, servici i $i lucrari, la nivelul Serviciului 
Tehnic Organizare Dezvoltare sunt alocate 2 posturi (un post de executie cu studi i 

universitare de licenta $i specializari in domeniul achiziiiilor publice $i un post de 

conducere). 

b. Masurile stabilite pentru asigurarea unei capacitafi corespunzatoare de satisfacere 
a necesitafilor cu resurse ioterne sau externe 

Pentru asigurarea resursele $i capacitatea profesionala necesara pentru realizarea $i 

managementul achiziliilor planificate pentru anul 20 17 sunt prevazute a ft adoptate 
urmatoarele masuri: 

• Tot personalul STOD Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare va participa in anul 

2017 la cursuri de pregatire profesionala perfeqionare/specializare de specialitate. in 

domeniul achizitii lor publice (inclusiv utilizare SEAP - catalog electronic): 

• Vor fi actualizate instrumentele de lucru utilizate pentru realizarea achizitiilor 

publice In AGIFER, respectiv vor fi elaborate proceduri operationale care vizeaza 

achizitiile publice pana la data de 31 martie 2017. 

• Pentru desfii$urarea in bune conditii a activitatii $i pentru o repartizare uniforma a 

sarcinilor posturile vacante din cadrul Serviciului Tehnic Organizare Dezvoltare se 
vor ocupa potrivit reglementarilor legate; 

6. Fundamcntarea informafiilor cuprinse in Strategia Anuala de Achizifie Publica 

Deciziile privind valoarea estimata pentru fiecare achizitie de produse, lucrari $i serv1c11 

incluse In PAAP au fost realizate cu utilizarea urmatoarelor inforrnatii consultate in cadrul 

analizei $i cercetarii de piafa realizate: 

• Catalogul electronic SEAP: 

• Achizitii similare efectuate de AGIFER in anii anteriori; 

• Alte informafii din piata de bunuri si scrvicii disponibi le pe internet. 

7. Lista anexelor la strategia anuala a achizitiilor publice 

• Programul anual al achizitiilor publice; 

• Lista achizitiilor directe 

~ef Serviciu Tehnic Organizare Dezvoltare, 
Mircea NICOLESCU 
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