
Atribuții consilier, gradul profesional principal din cadrul Biroului de Centralizare 

Achiziții Publice și Strategii,  Direcția Achiziții Contractare. 

 

 

 

 

Aplică și execută legi, studii, consiliere, elaborare de reglementări specifice, luarea 

deciziilor sau alte activități care necesită cunoștințe superioare de specialitate astfel: 

1. Întocmește şi actualizează Listele de investiţii aferente bugetului CJ Braşov şi a instituţiilor 

subordonate. 

2. Întocmește Anexa 1 conform Ordinului nr. 614/14.05.2013 şi Anexa 2- Proiectul de 

angajament legal pentru contractele ce urmează a se încheia. 

3. Centralizează portofoliul proceselor de achiziţie publică ce reprezintă „mulțimea” tuturor 

proceselor de achiziţie publică care trebuie inițiate și/ sau realizate într-un an bugetar și care 

se materializează în contracte de achiziții de diferite tipuri și valori monetare. Această 

„mulţime” de procese este sintetizată în Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) sub 

forma tuturor procedurilor de atribuire și/ sau a cumpărărilor directe pe care autoritatea 

contractantă intenționează să le deruleze în perioada respectivă împreuna cu directorul 

Direcției de Achiziții Publice și Contractare; 

4. Selectează modalitatatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă 

sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute de legislația în 

vigoare; 

5. Elaborează și supune aprobării strategia de contractare, documentaţia de atribuire a 

contractelor de achiziţii publice, referatul pentru constituirea comisiilor de evaluare pentru 

procedurile de atribuire care-i sunt repartizate; 

6. Realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând 

mijloacele electronice la dispoziţie, anunţurile de intenţie / de participare / atribuire  și 

invitațiile de participare  către SEAP; 

7. Întocmeşte contractele de achiziţie publică, le inaintează spre semnare persoanelor abilitate 

din cadrul autorităţii contractante; 

8. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor ; 

9. Răspunde de respectarea întocmai a prevederilor legale aplicabile fiecărei dintre 

procedurile de atribuire lansate; 



10.Redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi şi îl înaintează spre verificare, avizare şi 

semnare  persoanelor abilitate din autorităţii contractante şi ANAP, dacă este cazul; 

11.Întocmeşte dosarele  achiziţiilor publice cu toate documentele aferente conform 

prevederilor   legislaţiei în vigoare; 

12. Răspunde de soluţionarea eventualelor contestaţii privind derularea procedurilor de 

achiziţii  publice; 

13. Răspunde solicitărilor persoanelor fizice şi juridice privind Legea transparenţei 

nr.544/2001 

14. Participă la formele de pregătire profesională organizate pentru funcționarii publici 

conform planului de perfecționare;  

15. Respectă cerinţele sistemului integrat calitate-mediu aplicabil in activitatea desfasurată; 

16. Respectă cerinţele sistemului de control intern/managerial conform OMFP 946/2005; 

17. Execută și alte lucrări  la solicitarea conducerii autorității;       

18. Respectă normele de disciplină și normele etice conform codului de conduită.    

19. Înlocuieşte, atunci când este nevoie, alți funcționari din cadrul direcţiei, în limita 

competenţelor sale. 

 

 

 


