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REFERAT DE APROBARE 
 

privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2022 
a Consiliului Judeţean Harghita 

 
În conformitate cu prevederile art. 40, art. 3 alin. (1) lit. bbb) din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 253/2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare 
între Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și UAT Județul Harghita, prin Consiliul 
Județean Harghita, având ca obiect asistența oferită pentru înființarea și operaționalizarea 
unei Unități Centralizate de Achiziții la nivel local, precum și  Protocolului de colaborarea 
înregistrat la Consiliul Județean Harghita cu nr. 53397/14.07.2021 și înregistrat la ANAP cu 
nr. 14491/15.07.2021, Judeţului Harghita i s-a atribuit calitatea de unitate de achiziţii 
centralizate (UCA), iar activitățile specifice acestei UCA se realizează printr-un compartiment 
separat în subordinea Serviciului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Harghita. 
Obiectivele principale ale UCA 

a) optimizarea condițiilor și a procesului de achiziții publice pe bază de criterii 
economice și de calitate și în condițiile asigurării securității juridice, prin agregarea 
necesităților utilizatorilor; 

b) îmbunătățirea și profesionalizarea achizițiilor publice la nivelul Județului Harghita; 
c) asigurarea disponibilității categoriilor de achiziții centralizate pentru utilizatori. 

Rolurile UCA 
UCA prestează următoarele activități principale în numele și pentru utilizatori: 

a) încheierea de acorduri-cadru; 
b) atribuirea de contracte de achiziție publică; 
c) administrarea de sisteme dinamice de achiziții. 

UCA poate desfășura și activități de achiziție auxiliare pentru utilizatori, în conformitate cu 
dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările 
ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și 
completările ulterioare și a HG 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. Consiliul Județean Harghita a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin 
utilizarea informaţiilor cel puţin a următoarelor elemente estimative: 



a) colectarea necesităților utilizatorilor în legătură cu categoriile de achiziții 
centralizate; 

b) stabilirea programului anual al achizițiilor publice al UCA pentru categoriile de 
achiziții centralizate; 

c) organizarea procedurilor de atribuire centralizate și încheierea acordurilor-cadru 
centralizate, precum și atribuirea de contracte subsecvente în condițiile prevăzute la 
art. 15.3; 

d) punerea la dispoziția utilizatorilor a acordurilor-cadru centralizate; 
e) monitorizarea acordurilor-cadru centralizate/contractelor; 
f) participarea, în calitate de parte în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicționale 

sau în fața instanțelor de judecată, în legătură cu actele emise în exercitarea 
atribuțiilor sale; 

g) furnizarea de activități de achiziție auxiliare. 
Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul Unității Centralizate de 

Achiziții Publice  , reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi 
lansate de Unitatea Centralizată de Achiziții Publice  în calitate de autoritate contractantă 
pe parcursul unui an bugetar. 

Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, 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. 

Prezenta Strategie anuală de achiziție publică este valabilă pe perioada 01.01.2022 – 
31.12.2022. 

Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul Unității Centralizate de Achiziție 
Publică, se poate modifica sau completa ulterior, modificări/completări care se aprobă 
conform prevederilor de mai sus.  

În cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Unității Centralizate de 
Achiziție Publică, se va elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument 
managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de 
achiziţie, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea 
modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de 
dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de 
necesitate transmise de utilizatori şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru pe care Unitatea de Centralizată de Achiziții Publice 
intenţionează să le atribuie în decursul anului următor. 
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