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SCOALA GIMNAZIALA MANECIU PAMANTENI 
                                            
                                                             
        

Numărul exemplarului 1 

Numărul de înregistrare/data  

Număr de exemplare redactat  

 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ 
 
 

COD: P.O. 40 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/a reviziei 
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 
 Elemente privind 

responsabilii 
Numele şi 
prenumele

Funcţia Data Semnătura 

1.1 Elaborată/Revizuită Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

Contabil sef 05.02.2013  

1.2 Verificat Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

Contabil sef 05.02.2013  

1.3 Aprobat Ovidiu 
Otelea 

Director  05.02.2013  

 
 
 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 

 Natura reviziilor Componenta reviziei Data de la care se aplică 
prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
2.1 Ediţia 1  05.02.2013 
2.2 Revizia nr. 1 Modificarea, completarea 

O.U.G. nr. 34/2006 
 

2.3 Revizia ……. Modificarea, completarea sau 
abrogarea ………. 

 

2.4 Revizia ……. Modificarea, completarea sau 
abrogarea ………. 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 
 

 Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 
prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura

3.1 Aplicare  Contabilitate Contabil 
sef 

Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

05.02.2013  

3.2 Informare  Director  director Prof 
OvidiuOtelea

05.02.2013  

3.3 Evidenţă  Contabilitate Contabil 
sef 

Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

05.02.2013  

3.4 Arhivare  contabilitate Contabil 
sef 

Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

05.02.2013  

3.5 Alte 
scopuri 

      

 

4. Scopul procedurii operaţionale 
           Documentarea procesului de cumpărare directă, în sensul stabilirii unui set de reguli şi 
operaţiuni unitare pentru reglementarea etapelor care trebuie parcurse pentru achiziţionarea 
directă, în condiţii legale, de produse, servicii şi lucrări a căror valoare se află sub pragul 
valoric stabilit în acest sens de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 
 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 
Se aplică în cadrul Compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. 
 
6. Reglementări de referinţă aplicabile activităţii de achiziţie directă 

 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 H.G. nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 O.U.G. nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006; 
 O.U.G. nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006; 
 Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

 
7. Descrierea procedurii operaţionale 
         Achiziţia directă se aplică în cazul în care autoritatea contractantă achiziţionează direct 
produse, servicii sau lucrări, a căror valoare estimată, cumulată pe parcursul unui an, nu 
depăşeşte pragul valoric stabilit prin lege, pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau 
lucrări. 
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             Achiziţia se realizează pe baza unui document justificativ care, în acest caz, poate fi 
considerat echivalentul contractului de achiziţie publică- factura fiscala sau orice alte 
documente prevazute in legislatia financiar contabila . 
      Conform art 66 alin 1 din HG 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
autoritatea contractanta are obligatia de a achizitiona prin mijloace electronice 
produse/lucrari/servicii / procentul de 40 % din valoarea bugetului pe anul in curs . 
 
          Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentului 
justificativ care dovedeşte efectuarea cumpărării (achiziţiei) directe. 
         Autoritatea contractanta nu are obligatia de a cuprinde in programul anual al achizitiilor 
publice , achizitiile directe pentru acare nu se incheie un contract de achizitie publica . 
 
Condiţii pentru iniţierea procedurii: 

- se verifică dacă produsele/serviciile/lucrările ce urmează a fi achiziţionate sunt cuprinse 
în Programul anual al achiziţiilor publice (cu excepţia cazului în care necesitatea 
cumpărării directe este determinată de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau a unui 
caz fortuit, de  exemplu se sparge un vas de chiuvetă sau WC)- acestea numindu-se 
conform legii situatii urgente si neprevazute . 

- existenţa surselor de finanţare. 
 

         La baza fundamentării necesităţii şi oportunităţii cumpărării directe stă referatul de 
necesitate, care trebuie să cuprindă specificaţiile/caracteristicile complete ale produselor, 
serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi astfel achiziţionate. 
 
             Întrucât achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări nu este reglementată în mod 
expres de O.U.G. nr. 34/2006, cumpărarea directă se efectuează pe baza procedurii 
operaţionale, care stabileşte principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 
publică, prin cumpărare directă. 
 
Condiţiile impuse pentru cumpărarea directă prin dispoziţiile art.19 şi art.191 din O.U.G. nr. 
34/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 77/2012 aprobată prin Legea nr. 193/2013, 
sunt cele două praguri valorice, respectiv 5.000 de euro fără TVA şi 30.000 de euro exclusiv 
TVA pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv 100.000 de euro exclusiv TVA 
pentru fiecare achiziţie de lucrări, motiv pentru care s-a impus necesitatea detalierii procesului 
de cumpărare directă, astfel:  
 
1. În cazul unei valori estimate de până la 5.000 euro fără TVA, procedura de cumpărare 
directă are o formă simplificată, efectuându-se, astfel: 

- pentru cumpărarea directă a unor produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată 
este sub pragul valoric de 5.000 euro fără TVA, achiziţia se realizează fără oferte scrise 
din partea operatorilor economici, însă persoana responsabilă îşi asumă achiziţia şi o 
realizează pe bază de document justificativ; 

- achiziţia directă poate fi realizată de persoanele care au cunoştinţe de specialitate, iar 
produsul, respectiv serviciul sau lucrarea are legătură cu obiectul activităţii 
compartimentului/compartimentelor din care aceste persoane fac parte. 

 
2. În cazul unei achiziţii directe a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 
de euro fără TVA, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP o notificare cu 
privire la achiziţia directă, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce 
stă la baza achiziţiei realizate, conform prevederilor art. 191 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2012, 
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 77/2012 aprobată prin Legea nr. 193/2013. 
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          Conform prevederilor art. 191 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2012, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr. 77/2012 aprobată prin Legea nr. 193/2013, transmiterea în SEAP a notificării 
cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 de 
euro fără TVA se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa 
de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii: 
- denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic; 
- obiectul achiziţiei; 
- codul CPV; 
- valoarea achiziţiei; 
- cantitatea achiziţionată; 
- data realizării/atribuirii achiziţiei. 
 
Pentru realizarea cumpărării directe, directorul economic desemnează persoane, de regulă, din 
cadrul Compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice.  
 
        În cazul în care cumpărarea directă vizează achiziţia unor produse/servicii/lucrări a căror 
livrare/prestare/execuţie are un caracter repetitiv şi complex, se vor încheia contracte de 
achiziţie publică cu clauze şi/sau garanţii suplimentare. 
 

8. Documente utilizate în procesul de cumpărare directă 
 Document justificativ pentru achiziţia directă; 
 Notificarea privind achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al 

sumei de 5.000 de euro fără TVA; 
 Contract de achiziţie publică de lucrări, furnizare şi servicii (dacă este cazul). 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea achiziţiilor directe  

Pas Responsabil(i) Descriere 
Timp 
alocat 

Termen Riscuri 

I. CONDIŢII PENTRU INIŢIEREA PROCEDURII  

1. 
Persoana 
desemnată   

Asigură verificarea îndeplinirii condiţiilor de iniţiere a procedurii: 
- dacă produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în Programul 
anual al achiziţiilor publice (excepţie fac situaţiile de forţă majoră 
sau cazul fortuit- ugente sau neprevazute ); 
- dacă există surse de finanţare. 

1 zi permanent 
Inexistenţa surselor de 
finanţare 
 

2. 
Compartimentul 
care solicită 
achiziţia  

Întocmeşte documentul justificativ. 1 zi  permanent 
Nu este întocmit 
documentul  justificativ 

II. ACHIZIŢIA DIRECTĂ ESTIMATĂ  SUB PRAGUL VALORIC DE  5.000 EURO  

3. 
Persoana 
desemnată 

Efectuează achiziţia directă, prin sisteme electronice (www.e-
licitatie.ro) pentru realizarea procentului de 40 %,prin asumarea 
răspunderii, şi o realizează pe bază de document justificativ. 
 

1 zi permanent 
Achiziţionarea unor 
produse, servicii sau 
lucrări la preţuri mari. 

III. ACHIZIŢIA DIRECTĂ A CĂREI VALOARE DEPĂŞEŞTE ECHIVALENTUL ÎN LEI AL PRAGULUI VALORIC DE 5.000 EURO FĂRĂ TVA 

4. 
Directorul 
economic  

Desemnează o persoană pentru realizarea achiziţiei directe. 1 zi permanent 

Să nu existe persoană 
specializată în domeniul în 
care urmează să se 
realizeze achiziţia 

5. 
Persoana 
desemnată 

Realizează studiul de piaţă, prin consultarea bazei de pe site-ul 
www.e-licitatie.ro , cu privire la furnizorii, executanţii sau 
prestatorii care au ca obiect de activitate furnizarea produselor, 
prestarea serviciilor, respectiv executarea lucrărilor, pe care 
autoritatea contractantă intenţionează să le achiziţioneze, 
 
Listeaza minim trei oferte in cazul unor produse mai complexe . 
Întocmeşte contractul de achiziţie, dacă este cazul. 

10zile permanent 

Nu există constituită bază 
proprie de date cu privire 
la furnizorii, executanţii 
sau prestatorii care au ca 
obiect de activitate 
furnizarea produselor, 
prestarea serviciilor, 
respectiv executarea 
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Pas Responsabil(i) Descriere 
Timp 
alocat 

Termen Riscuri 

 
 

lucrărilor 

6. 
Compartimentul 
juridic 

Avizează din punct de vedere juridic contractul de achiziţie. 1 zi permanent 

Contractul să nu 
îndeplinească condiţiile 
juridice de fond şi de 
formă  

7. 

Persoana 
desemnată cu 
acordarea vizei de 
control financiar 
preventiv propriu 

Acordă viza de control financiar preventiv propriu pe contractul 
de achiziţie directă. 
 

1 zi permanent 
Refuzul de a acorda viza 
de control financiar 
preventiv propriu 

8. 
Conducătorul 
autorităţii 
contractante  

Semnează contractul de achiziţie directă. 1 zi permanent 

Conducătorul autorităţii 
contractante să nu 
semneze contractul 
 

9. 

Compartimentul 
intern specializat 
în domeniul 
achiziţiilor 
publice 

Transmite în SEAP, în termen de 10 zile de la primirea 
documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate, 
notificarea cu privire la achiziţia directă. 

10 zile permanent 

Compartimentul intern 
specializat în domeniul 
achiziţiilor publice nu 
respectă termenul de 10 
zile sau omite să transmită 
în SEAP notificarea cu 
privire la achiziţia directă 

IV. ARHIVAREA ŞI PĂSTRAREA DOSARULUI ACHIZIŢIEI PUBLICE 

10. 
Persoana 
desemnată 

Întocmeşte dosarului achiziţiei publice, arhivând toate 
documentele care au condus la atribuirea contractului de achiziţie 
publică, şi îl predă secretariatului spre păstrare 5 ani de la 
finalizarea contractului. 

1 zi Permanent  
Să nu se păstreze 5 ani 
dosarul de achiziţie 
publică  

 


