
  
 
 
 
 

  

Serviciul achiziții publice 
Compartiment Unitate Centralizată de Achiziții Publice 
Nr.________/___________2021 
                            
 
 

Anunţ privind consultarea pieţei 
referitor la achiziția centralizată de Articole de birotică, produse de papetărie și 

furnituri de birou 
 

1. Denumirea autorității contractante și datele de contact:  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HARGHITA PRIN CONSILIUL 
JUDEȚEAN HARGHITA 
 
2. Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de 
consultare a pieței:  
www.e-licitatie.ro - Secţiunea „Consultarea pieţei” şi pe site-ul: 
www.achizițiipublice.județulharghita.ro. 
 
3. Obiectul consultării:  
Achiziția centralizată de articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou. 
 
4. Descriere: 
Ca urmare a derulării proiectului „Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în 
domeniul Achizițiilor Publice prin consolidarea capacității administrative a Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice și a autorităților contractante, cod SIPOCA 625” 
(„proiectul SIPOCA 625”), al cărui beneficiar este și județul Harghita,  în cadrul Consiliului 
Județean Harghita s-a înființat Unitatea de Achiziții Publice Centralizate (UCA).  
Obiectivul principal al UCA este reprezentat de 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. 
UCA CJ Harghita a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 416/ 
2021. 
Conform HCJ Harghita nr. 415/ 2021, art. 90, printre atribuțiile principale ale UCA se 
numără: 

http://www.achizițiipublice.județulharghita.ro/
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c) organizează procedurilor de atribuire centralizate, în conformitate cu dispozițiile 
legale. 
În acest context UCA a planificat inițierea unei proceduri de atribuire centralizată având 
ca obiect achiziția de articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou. 
Pentru demararea achiziției centralizate mai sus identificate, UCA urmăreşte obţinerea 
unor informaţii actuale de la operatorii economici din domeniu, informații necesare în 
vederea pregătirii, organizării şi desfășurării procedurii de achiziție centralizată. 
Principalele subiecte de discuție includ aspecte tehnice, financiare, contractuale, pentru 
planificarea procedurii de atribuire centralizată având ca obiect articole de birotică, 
produse de papetărie și furnituri de birou. 
 
5. Aspectele supuse consultării: 
Temele incluse vizează: 

 perspectiva operatorilor economici în legătură cu piața - descrierea rolului pe 
piață, principalii clienți, cote de piață și strategie de creștere; 

 perspectiva operatorilor economici privind tranzacțiile realizate pe piața 
achizițiilor publice de articole de birotică, papetărie și furnituri de birou; 

 perspectiva operatorilor economici privind producția, aprovizionarea de la 
producători, respectiv perspectiva asupra lanțului de aprovizionare, aspecte 
legate de costuri asociate logisticii, rețelei de distribuție dependențe de alte piețe 
din afara României, riscuri în lanțul de aprovizionare; 

 perspectiva operatorilor economici privind formarea prețurilor pe aceste piețe, 
principalele influențe asupra nivelului prețurilor, intensitatea și frecvența 
manifestării acestora; 

 instrumente și mecanisme la nivelul lanțului de aprovizionare utilizate pentru 
asigurarea calității și pentru conformitate și sustenabilitate; 

 instrumente și mecanisme utilizate pentru gestionarea relațiilor cu clienții, 
gestionarea reclamațiilor, asistență, capacități de monitorizare a contractelor, 
facturare electronică; 

 așteptări ale operatorilor economici cu privire la achiziția de articole de birotică, 
produse de papetărie și furnituri de birou. 
 

6. Modalitatea de desfășurare a consultării pieței: 
Procesul de consultare a pieței implică participarea operatorilor economici şi a 
reprezentanţilor UCA la o sesiune de întâlniri individuale (UCA- operator economic) în 
cadrul cărora se abordează structurat temele comunicate în avans. 



  
 
 
 
 

  

Discuțiile cu operatorii economici se  derulează în data de 29 decembrie 2021, în mediul 
online. Vor fi invitați la discuții doar operatorii economici care şi-au exprimat interesul 
de a participa la sesiunile individuale până la data de 23.12.2021. 
Invitațiile la sesiunile individuale (însoțite de un chestionar pe care operatorii economici 
vor fi rugați să îl completeze pentru a facilita discuțiile) vor fi transmise către operatorii 
economici în data 27.12.2021, fiind comunicate ziua şi ora la care va avea loc întâlnirea 
individuală. 
 
7. Data limită transmitere propuneri:  
Operatorii economici interesați să participe la discuții vor transmite până la data de 
23.12.2021 la adresa de e-mail uca@judetulharghita.ro intenţia de a participa la 
întâlnirile individuale  cu reprezentanții UCA. 
 
8. Data limită pentru consultare: 
Discuțiile cu operatorii economici care și-au manifestat interesul și disponibilitatea de a 
participa la acestea se desfășoară până la data de 29.12.2021. 
 
9. Precizări suplimentare: 
UCA Județul Harghita nu intenționează să solicite date și informații confidențiale, 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
 
Miercurea Ciuc, la 17.12.2021 
 
 
 

Vicepreședinte  Serviciul achiziții publice 
Bíró Barna Botond  Groza Noémi 

  Șef serviciu 
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