
Vă mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră la Sondajul S.N. S.E.A.P. - Planificarea
Achizițiilor pe Anul 2017. Toate răspunsurile vor fi confidențiale.

Acesta este un studiu major al S.N. S.E.A.P. care vă va permite să vă comparați programele,
planurile anuale, prioritățile, poziția în piață, cu cei asemenea, din aceiași categorie cu
dumneavoastră.

Chestionarul se bazează pe fișa postului / funcția dumneavoastră. Pentru acei dintre
dumneavoastră care au responsabilități variate și largi, durata completării chestionarului nu va
depăși 20 de minute. Pentru cei mai mulți, timpul mediu de completare a sondajului va dura mai
puțin de 10 minute.

Așteptăm răpunsurile dumneavoastră la adresa electronică de corespondență : office@sn-
seap.ro.

Vă mulțumim.

Sondaj S.N. S.E.A.P.

Planificarea Achizițiilor pe Anul 2017

1. Prenume, Nume
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2. Organizația

3. e-mail

4. Funcția

Compartiment Achiziții Publice

Șef departament

Vicepreședinte

Director

Șef Investiții

Operator Economic

Viceprimar

City Manager

Primar

Other (please specify)

5. Sectorul dumneavoastră de lucru este

Servicii

Construcții

Furnizare produse

Energie / Utilități

Servicii financiare

Farmacii / Sănătate

Administrație Publică

O.N.G.

IT / Tehnologii

Transport / Logistică

Altele

6. În ce județ vă desfășurați activitatea principală

2



7. Cât a fost bugetul alocat anual (în lei) pentru anul 2016

8. Cât estimați că va fi bugetul alocat pentru anul 2017 (în lei)

 Foarte slabă Slabă La fel Bună Foarte bună

Pentru organizația
dumneavoastră

Economia globală

9. Care este perspectiva financiară din punctul dumneavoastră de vedere ?

10. Care sunt prioritățile dumneavoastră în achiziții pentru anul 2017

Dezvoltarea strategiei de achiziții

Reducerea costurilor

Sustenabilitate / Responsabilitate Sociala (RSC)

Externalizarea serviciilor de achiziții (servicii auxiliare)

Rentabilizarea profiturilor

Managementul riscului

Managementul Resurselor Umane

Optimizarea fluxului de capital

Programe de Formare / Perfecționare în Achiziții

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 3

11. Ce proiecte majore se vor implementa pentru atingerea acestor obiective ?

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 3

12. Durata proiectului (în luni)
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Proiect 1

Proiect 2

Proiect 3

13. Personal alocat în întregime proiectului

 Personal propriu Externalizarea managementului
Angajare specialiști ca

experți principali
Angajare specialiști ca

experți non-cheie

Proiect 1

Proiect 2

Proiect 3

14. Descrieți calitatea cadrelor de conducere al acestor proiecte

15. Cum își va atinge obiectivele de reducere a costurilor organizația dumneavoastră ?

Compartimentul Achiziții

Organizație (total) 

16. Care este numărul de persoane din ... ?

Dezvoltarea strategiilor în
achiziții 

Managementul riscurilor

Inovare

Managementul achizițiilor
curente

Stabilirea identificării
surselor și/sau a
negocierii (unde este
cazul)

17. Cât timp alocați, în procente, pentru achiziții (suma trebuie să fie 100) ?
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Dezvoltarea strategiilor în
achiziții

Managementul riscurilor

Inovare

Managementul achizițiilor
curente

Stabilirea identificării
surselor și/sau a
negocierii (unde este
cazul)

18. Cât timp veți aloca, în procente, pentru achiziții în anul 2017 (suma trebuie să fie 100) ?

Consilier achiziții inclusiv
Șef Birou Achiziții

Directori

Manager pe categorii de
produs / servicii / lucrări,
achiziții directe / proceduri

Manager Regional

Solicitanți

Serviciu administrativ
(alte servicii suport)

19. Care este procentul (suma trebuie să fie 100) componenței echipei de achiziții la nivelul organizației
dumneavoastră ?

Consilier achiziții inclusiv
Șef birou achiziții

Directori

Manager pe categorii de
produs / servicii / lucrări,
achiziții directe / proceduri

Manager Regional

Solicitanți

Serviciu administrativ
(alte servicii suport)

20. Până la sfârșitul anului 2017 veți crește sau descrește (în procente) numărul membrilor echipei de
pe următoarele poziții ?

21. Trece organizația dumneavoastră prin transformări ?

Da

Nu
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22. Ați schimbat procedurile și procesele de achiziție în organizația dumneavoastră și dacă da, când?

Nu

În ultimii 10 ani

În ultimele 12 luni

În ultimele 2 luni

23. Care este modul procedural în organizația dumneavoastră ?

Descentralizat

Centralizat

Hibrid

24. Pe termen lung care preconizați că va fi modul procedural în organizația dumneavoastră ?

Descentralizat

Centralizat

Hibrid

25. Care ar fi durata totală (în luni) pentru implementarea transformării (de la idee până la aplicarea ei)
?

0 12

26. Care ar fi procentajul timpului alocat în ore-muncă (în procente) de biroul achiziții pentru această
transformare ?

0 100

27. Care sunt factorii de succes așteptați pentru implementarea cu succes a transformărilor în noul mod
procedural ?

28. Care este mecanismul principal al transformării pentru biroul achiziții din organizația dumneavoastră
?

Împingător - achizițiile își caută un rol nou al lor

Trăgător - Activitatea (afacerea) organizației are nevoie de achiziții pentru a se schimba
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29. Descrieți care este reacția organizației dumneavoastră referitoare la schimbare ?

Big Bang - implementare rapidă printre toate departamentele, sectoarele

Prin pași mărunți

Altele (vă rugăm specificați) 

30. Care considerați că ar fi beneficiile cheie ale schimbării pe care în vechiul model procedural nu le
aveați ? (Alegeți cât de multe răspunsuri se potrivesc)

Reduceri masive de costuri

Aliniere la așteptările stake-holder-ilor

Nivel crescut de eficiență

Eficientizarea colectării taxelor

Profit crescut

Creșterea beneficiilor

31. Care sunt cele mai mari impedimente în implementarea noilor norme procedurale ? (Alegeți cât de multe
răspunsuri se potrivesc)

Lipsa talentului / cunoașterii în achiziții 

Lipsa alinierii organizației la noile norme

Lipsa influenței biroului achiziții

Lipsa sprijinului executivului

Lipsa sprijinului stake-holder-ilor

Lipsa sprijinului echipei / biroului de achiziții

Prea multe obiective

Altele (vă rugăm specificați)

32. Care costuri sunt asociate cu tranziția spre noul model procedural ? (Alegeți cât de multe răspunsuri se
potrivesc)

Reducerea costurilor

Reduceri interne

Reducerea nivelului de plângeri 

Reducerea sprijinului stake-holder-ilor

Lipsa productivității

Altele (vă rugăm specificați)
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 Reduceri prin negocieri Reduceri de costuri
Contribuția biroului achiziții la

beneficiile organizației

Modelul actual

Modelul previzionat

33. Cuantificați și previzionați (în procente) beneficiile prin introducerea noului model procedural ?

34. Vă rugăm, specificați care ar fi măsurile concrete, direcțiile pe care biroul achiziții le va lua pentru
implementarea noului model procedural ?

35. Când se încheie anul financiar ?

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie
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 Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV

Pe tot parcursul
anului / În

desfășurare

Bugetul

Salariile

Stabilirea obiectivelor
organizației

Stabilirea indicatorilor
cheie ai biroului achiziții

Stabilirea obiectivelor
individuale

Prognoza

Stabilirea Investițiilor

Investirea în noi
tehnologii

Stabilirea Planului de
transformare

Stabilirea Planului
Anual al Achizițiilor

Stabilirea Strategiei de
Contractare

Stabilirea Strategiei
Anuale a Achizițiilor

Planificarea strategică
a achizițiilor de produse
/ servicii / lucrări

Revizuirea condițiilor
contractuale

Includerea Inovării în
Strategia organizației

Revizuirea
Managementului
Riscurilor

Stabilirea criteriilor de
sustenabilitate (achiziții
verzi)

36. În care perioadă a anului financiar sunt cele mai importante activitățile de mai jos ?

37. La nivelul dumneavoastră specific (al funcției ocupate) aveți un Plan Strategic agreat și aprobat ?

Da

Nu

38. Câți oameni lucrează în mod specific în achiziții în subordinea dumneavoastră (la nivelul funcției
ocupate de către dumneavoastră în mod specific) ?
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39. Cât de des actualizați Planul dumneavoastră strategic ?

Trimestrial

Semestrial

Anual

La 18 luni

40. Care sunt procesele de intrare (input) ale Planului dumneavoastră Strategic ?

Analiza direcțiilor de dezvoltare a pieței

Analiza condițiilor cheie de cumpărare din piață

Estimarea și analizarea capacităților furnizorilor de îndeplinire cu succes a criteriilor impuse de organizația dumneavoastră

Planul Strategic al Organizației

Analize interne (ale pieței)

Cerințele stake-holder-ilor

Altele (vă rugăm specificați)

41. Credeți că Planul dumneavoastră Strategic este urmat ?

De obicei, ignorat

Discutat, prea puține elemente luate apoi în considerare

Informativ pentru activitățile de achiziții

Informativ pentru toate procesele și activitățile de achiziții

42. Prin funcția dumneavoastră cum ajutați la implementarea și dezvoltarea Planului dumneavoastră
Strategic ?

43. Ce veți face diferit în anul 2017 prin prisma funcției dumneavoastră ?
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