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JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIA NR.  420 /2021 
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021  

aprobat prin Dispoziția Nr. 1374/2020 privind aprobarea  
Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2021  

al Consiliului Județean Harghita 
 

Președintele Consiliului Județean Harghita; 
Văzând Referatul de aprobare nr. 40833/29.03.2021 al Serviciul achiziţii publice, 

Compartimentul achiziții publice . 
În baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza Legii nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările 
și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 23 aliniatul (2), litera f) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 
59 aliniatul (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

În temeiul art. 191 alineatul (1) lit. f) şi art. 196 alineatul (1)  lit. b) OUG. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 
DISPUNE: 

 
Art. I Se aprobă modificarea Anexei 3.7 CAFHR la Dispoziția nr. 1374/2020 a 

președintelui Consiliului Județean Harghita, conform Anexei nr.1 la prezenta dispoziție, 
aceasta constituind parte integrantă din prezenta dispoziție și reprezentând forma 
republicată a Anexei 3.7 CAFHR la Dispoziția nr. 1374/2020 a președintelui Consiliului 
Județean Harghita 

 
Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 

compartimentelor din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, sub coordonarea preşedintelui 
şi a vicepreşedinţilor de resort ai Consiliului Judeţean Harghita 

 
 
 



 
 

Prezenta dispoziție a fost inițiată de către vicepreședinte Bíró Barna Botond  
la propunerea Serviciului Achiziții Publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bíró Barna Botond         Groza Noémi 
             vicepreședinte                       șef serviciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcția juridică și  administrație publică  

pt. director executiv  
cj. Bodó Alpár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Art. III Prezenta dispoziție se comunică tuturor compartimentelor din cadrul 

Consiliului Judeţean Harghita, președintelui Consiliului Județean Harghita, vicepreședinților 
Barti Tihamér și Bíró Barna Botond, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita. 

 
 
 

Miercurea Ciuc, 31 Martie 2021 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  CONTRASEMNEAZĂ 
Borboly Csaba  pt. Secretarul General al Județului 

  Vágássy Alpár 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA             Vizat 
Compartimentul achiziții publice                       Bíró Barna Botond 
Nr.40833 / 29.03. 2021                            Vicepreședinte 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021  

aprobat prin Dispoziția Nr. 1374/2020 privind aprobarea  
Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2021  

al Consiliului Județean Harghita 
 

Având în vedere Actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 346/10,05,2019 propunem modificarea Anexei nr. 
3.7 CAFHR din Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, aprobat prin Dispoziţia 
nr. 1374/2020 a preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, astfel: 

 
- Activitatea 4.2. Organizare Training CAF2013 (cele 9 capitole și 28 subcriterii) pentru 
conducerea și personalul implicat din compartimentele Consiliului Județean Harghita și 
Organizare Training CAF2013 detaliat, combinat cu workshopuri pentru grupuri de 15 
persoane (conducere și personal implicat din compartimente) 
Prelungirea datei de sfârșit a perioadei de implementare de la 09.02.2021 până la 
09.08.2021.  
 
Având în vedere declararea stării de urgență, respectiv stării de alertă la nivel național și 
având în vedere măsurile de distanțare socială necesare din cauza răspândirii pandemiei 
Covid-19, deasemenea obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în 
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, unitatea de implementare a proiectului a fost 
în imposibilitatea de a continua organizarea activității 4.2.  
Având în vedere faptul că în echipa de consultanță din partea furnizorului de servicii, sunt 
persoane cu vastă experiență în implementarea CAF care au domiciliul în Ungaria, solicităm 
aprobarea Dumneavoastră pentru organizarea activității prin metode online. 
Activitatea se va realiza prin metode online, astfel se renunță la suma de  
5.050,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 19% în valoare de 959,50 lei, însumând în 
total 6.009,50 lei, reprezentând cheltuieli de transport previzionate pentru realizarea 
activității 4.2. 
Se renunță la suma de 6.750,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 19% în valoare de 
1.282,50 lei, însumând în total 8.032,50 lei, reprezentând cheltuieli de închirierea sală 
previzionate pentru realizarea activității 4.2. 
Se renunță la suma de 22.800,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 5% în valoare de 
1.140,00 lei, însumând în total 23.940,00 lei, reprezentând cheltuieli de servicii de 
restaurant si de servire a mâncării previzionate pentru realizarea activității 4.2. 
Se renunță la suma de 13.200,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 19% în valoare de 
1.188,00 lei, însumând în total 14.388,00 lei, reprezentând cheltuieli de cazare previzionate 



pentru realizarea activității 4.2. 
 Având în vedere cele de mai sus, programul anual se modifică astfel: 
- se modifică valoarea estimată la serviciile de cazare prin renunțarea la suma de 13.200,00 
lei fără TVA, reprezentând 14.388,00 lei cu TVA 
- se modifică valoarea estimată la serviciile de chirie sală prin renunțarea la suma de 
6.750,00 lei fără TVA, reprezentând 8.032,50 lei cu TVA 
- se modifică valoarea estimată la serviciile de transport prin renunțarea la suma de 
5.050,00 lei fără TVA, reprezentând 6.009,50 lei cu TVA 
- se modifică valoarea estimată la serviciile de masă prin renunțarea la suma de 22.800,00 
lei fără TVA, reprezentând 23.940,00 lei cu TVA 
- se modifică perioada de achiziție a  Serviciilor pentru organizarea unei conferințe de 
diseminare a rezultatelor obținute ale proiectului, astfel aceste servicii urmând a fi 
achiziționate în perioada 01.07.2021 – 20.07.2021 
- se modifică perioada de achiziție a Serviciilor de publicitate în presa scrisă, respectiv a 
comunicatului de presă la finalizarea proiectului, astfel aceste servicii urmând a fi 
achiziționate în perioada 20.08.2021 – 25.08.2021. 
 
 
Miercurea Ciuc, 29.03.2021 

 
 
 
Groza Noémi                                                                                          Întocmit 
   șef serviciu                                                                                    Császár Judith 

  consilier achiziții publice 



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME, PROIECTE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

   Se aprobă,

Borboly Csaba

președinte

Valoare Realizata Proiect Valoare Totala ProiectSursa De Finantare Proiect
49467,08 314.276,97 Fond Social European

264.809,89 Fond Social European

Nr. crt Tip 

achiziț

ie

Descriere CPV Tip contract Moneda Valoare 

contract

Dată publicare 

procedură

Dată 

publicare 

rezultat

Echipamente informatice   30190000-7 Diverse maşini, echipamente şi 

accesorii de birou

Furnizare RON 6.700,00 10.05.2019 21.06.2019

Laptop 2 4.200,00

Videoproiector 1 2.100,00

Ecran proiectie videoproiector 1 400,00

Produse de promovare și informative 39294100-0 Produse informative și de promovare Furnizare RON 22.100,00 03.06.2019 23.08.2019

Realizarea și expunerea a două afişe de 2 351,00

 1 roll-up banner publicitar cu informații 

despre proiect

1 200,00

300 buc. pixuri personalizate 300 774,00

 300 buc. mape personalizate 300 630,00

300 buc. memorii stick-uri USB personalizate 300 7.710,00

Anexa nr. 1 la Dispoziția Nr. 420 /2021  reprezentând forma republicată a 

5.5

Anexă privind achiziţiile directe ale Proiectul POCA ”CAF CJHR” 

An
2019

2020

Anexei nr. 3.7 la Dispoziția Nr. 1374 a președintelui CJ Harghita

A01

A02

1,3



150 buc. Rucsacuri laptop personalizate 150 12.435,00

Sistem informatic   48000000-8 Pachete software şi sisteme 

informatice

Furnizare RON 90.715,97 01.07.2020 30.09.2020

3.4 Dezvoltarea funcționalității sistemului informatic 

existent cu noi funcții, prin adăugarea unui modul de 

gestinare proceduri/documentatie CAF.

1 90.715,97

119.515,97

2018 B II CONTRACTE DE SERVICII

B01 Servicii de consultanță pentru 

implementarea sistemului CAF, trening și 

workshop

79411000-8 Servicii generale de consultanţă în 

management

Servicii RON 106.400,00 01.07.2020 30.09.2020

3.1

Se va organiza un training despre procese-proceduri, 

metode de redactare și  scrierea procedurilor

4

4.000,00

01.07.2020 30.09.2020

3.2

Se vor analiza riscurilor asociate activităţilor, 

eventualele neconformităţi, riscuri asociate 

proceselor şi servicii furnizate cu lacune în trecut 

(ultimii 3-5 ani); se vor stabili obiective și indicatori 

de performanță la nivel de procese, pentru fiecare 

structură; Se vor finaliza procedurile cu verificarea 

prealabilă a conținutului și a conexiunilor dintre 

acestea 4

9.750,00

01.07.2020 30.09.2020

3.3

Se vor organiza workshopuri de întocmire scheme 

flux, stabilire formularistică, la nivelul structurilor.

8

23.500,00

01.07.2020 30.09.2020

4.1

Organizare Training CAF2013 (cele 9 capitole şi 28 

subcriterii) pentru consilieri județeni cu durata de 2 

ore. Se vor prezenta elementele de bază ale 

metodologiei CAF. 1

250,00

01.07.2020 30.09.2020

4.2  Organizare Training CAF2013 (cele 9 capitole şi 28 

subcriterii) pentru conducerea și personalul implicat 

din compartimentele Consiliului Județean Harghita și 

Organizare Trening CAF2013 detaliat, combinat cu 

workshopuri pentru prupuri de 15 

persoane(conducere și personal implicat din 

compartimente) 4

16.150,00

01.07.2020 30.09.2020

5.5

TOTAL  contracte de furnizare

A02

A03



3.5  Consultanţă şi consiliere pentru realizarea 

autoevaluării / Prezentare şi update a rezultatelor, 

stabilirea versiunii finale/ Organizarea sesiunilor de 

consultanța succesiva pentru conducere, personal 

implicat din compartimente pentru a stabili 

conexiunile între indicatorii de evaluare CAF si 

evaluarea performanței angajaților  /Stabilirea 

versiunii finale ale evaluării performanței angajaților 

bazat pe CAF  / Organizarea unor sesiuni succesive de 

consultanţă pentru stabilirea Planului de îmbunătăţiri 

/  Realizarea planului de îmbunătăţiri şi start pentru 

implementare / Finalizare Plan de îmbunătățiri CAF, 

evaluarea rezultatelor Planului de îmbunătățire 

/Evaluarea rezultatului proiectului, stabilirea 

activităților pentru dezvoltarea sustenabila pe 

termen lung al proiectului / Redactarea Manualului 

de autoevaluare CAF la nivelul Consiliului Județean 

Harghita 4

52.750,00 01.07.2020 30.09.2020

Servicii de realizare studii 79311200-9 Servicii de realizare de studii Servicii RON 22.000,00 10.05.2019 07.06.2019
2.1 Identificare şi documentare Harta procese-proceduri- 

stabilirea Hărții proceselor - procedurilor, identificare 

proceduri - departamente, documentarea 

denumirilor și conexiunilor dintre acestea

1 2.000,00 10.05.2019 24.08.2020

2.2 Evaluare inițială, diagnoza privind  situația 

proceselor/procedurilor (Managementul calității)  - 

Evaluare inițială efectuată de consultanți 

exeterni+PM

1 20.000,00 10.05.2019 23.06.2020

Servicii de cazare 98341000-5 Servicii de cazare Servicii RON 1.130,00 01.07.2020 31.01.2021

2.3 Vizită de lucru la un consiliu județean (din țară) care 

a implementat CAF2013 pentru schimb de experiență 

în privința implementării sistemului - CAZARE

10 1.130,00 01.07.2019 23.08.2019

4.3  Organizare de sesiuni de formare pentru dezvoltarea 

abilităților, competențelor și cunoștințelor pe teme 

specifice de interes, în vederea susținerii rezultatelor 

proiectului. CAZARE

120 ANULAT 0,00 01.04.2020 23.06.2020

B02

B03



4.2 Organizare Training CAF2013 (cele 9 capitole şi 28 

subcriterii) pentru conducerea și personalul implicat 

din compartimentele Consiliului Județean Harghita și 

Organizare Trening CAF2013 detaliat, combinat cu 

workshopuri pentru prupuri de 15 

persoane(conducere și personal implicat din 

compartimente). CAZARE

120 ANULAT 0,00 01.11.2019 24.01.2019

Servicii de formare profesională a 

personalului

79632000-3 Servicii de formare a personalului Servicii RON 37.000,00 01.07.2020 31.10.2020

4.3  Organizare de sesiuni de formare pentru dezvoltarea 

abilităților, competențelor și cunoștințelor pe teme 

specifice de interes, în vederea susținerii rezultatelor 

proiectului.

4 37.000,00 01.07.2020 31.10.2020

Servicii de transport 60170000-0 Închiriere de vehicule de transport de 

persoane cu şofer

Servicii RON 2.550,00 01.07.2020 31.01.2020

2.3 Vizită de lucru la un consiliu județean (din țară) care 

a implementat CAF2013 pentru schimb de experiență 

în privința implementării sistemului - TRANSPORT

2 850,00 01.07.2020 31.01.2020

3.1 Se va organiza un training despre procese-proceduri, 

metode de redactare și  scrierea procedurilor 

TRANSPORT

4 1.700,00 01.07.2020 31.01.2020

4.2 Organizare Training CAF2013 (cele 9 capitole şi 28 

subcriterii) pentru conducerea și personalul implicat 

din compartimentele Consiliului Județean Harghita și 

Organizare Trening CAF2013 detaliat, combinat cu 

workshopuri pentru prupuri de 15 

persoane(conducere și personal implicat din 

compartimente). TRANSPORT

4 ANULAT 0,00 01.07.2020 31.01.2020

4.3 Organizare de sesiuni de formare pentru dezvoltarea 

abilităților, competențelor și cunoștințelor pe teme 

specifice de interes, în vederea susținerii rezultatelor 

proiectului. TRANSPORT

4 ANULAT 0,00 01.07.2020 31.01.2020

Servicii de închiriere sală 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de 

imobile

0,00 01.07.2020 31.01.2021

3.1 training despre procese-proceduri, metode de 

redactare și  scrierea procedurilor ÎNCHIRIERE SALĂ

4 ANULAT 0,00 01.07.2020 31.01.2021

B06

B03

B04

B05



4.2  Organizare Training CAF2013 (cele 9 capitole şi 28 

subcriterii) pentru conducerea și personalul implicat 

din compartimentele Consiliului Județean Harghita și 

Organizare Trening CAF2013 detaliat, combinat cu 

workshopuri pentru prupuri de 15 

persoane(conducere și personal implicat din 

compartimente). ÎNCHIRIERE SALĂ

4 ANULAT 0,00 01.07.2020 31.01.2021

4.3  Organizare de sesiuni de formare pentru dezvoltarea 

abilităților, competențelor și cunoștințelor pe teme 

specifice de interes, în vederea susținerii rezultatelor 

proiectului. ÎNCHIRIERE SALĂ

12 ANULAT 0,00 01.07.2020 31.01.2021

Servicii de restaurant și de servire a 

mâncării

55300000-3 Servicii de restaurant și de servire a 

mâncării

0,00 01.07.2020 31.01.2021

4.2 Organizare Training CAF2013 (cele 9 capitole şi 28 

subcriterii) pentru conducerea și personalul implicat 

din compartimentele Consiliului Județean Harghita și 

Organizare Trening CAF2013 detaliat, combinat cu 

workshopuri pentru prupuri de 15 

persoane(conducere și personal implicat din 

compartimente). CHELTUIELI MASĂ

60 ANULAT 0,00 01.07.2020 31.01.2021

4.3  Organizare de sesiuni de formare pentru dezvoltarea 

abilităților, competențelor și cunoștințelor pe teme 

specifice de interes, în vederea susținerii rezultatelor 

proiectului. CHELTUIELI MASĂ

180 ANULAT 0,00 01.07.2020 31.01.2021

B08 Servicii de audit financiar 79212100-4 Servicii de auditare financiară 11.000,00 02.12.2019 10.09.2020
1.4 Auditarea proiectului de către un Auditor financiar 

independent şi autorizat 

1 11.000,00 02.12.2019 10.09.2020

B09 Servicii pentru organizarea unei conferințe 

de diseminare a rezultatelor obținute ale 

proiectului

 79952000-2 Servicii pentru evenimente 1.250,00 01.07.2021 20.07.2021

5.6 Organizarea unei conferinţe de diseminare a 

rezultatelor obținute ale proiectului.

1 1.250,00 01.02.2020 20.02.2021

B10 Servicii de publicitate în presa scrisă  79952000-2 Servicii pentru evenimente 1.650,00 10.05.2019 25.08.2021

5.2 Publicare a 2 comunicate de presă: la începutul și la 

finalizarea proiectului

1 1.650,00 10.05.2019 09.04.2021

B06

B07



B11 2.4 Servicii de transport aerian - Bilete de avion 60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional 11.781,00 01.11.2019 30.11.2019

194.761,00

2018 C

CONTRACTE DE LUCRĂRI Nu este cazul 0,00

314.276,97

Avizat, 

TOTAL  contracte de servicii

TOTAL  

Se achiziționează conform 

poziției B02 din Anexa nr. 2 la 

Dispoziție 1487/2018

Groza Noémi

șef serviciu

Bicăjanu Vasile

director gexecutiv

TOTAL ACHIZITII DIRECTE (FURNIZARE+SERVICII+LUCRARI):

Direcția economică

Miercurea Ciuc  29.03. 2021

Serviciul achiziții publice


