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Atribuții specifice postului 

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

alte activități care necesită cunoștințe superioare de specialitate astfel: 

Insușirea și aplicarea legislației specifice achizițiilor publice precum și a modificărilor şi 

completărilor ulterioare a acesteia, respectiv:  

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice    

-HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru . 

 

Insușirea și aplicarea legislației specifice finanțelor publice locale, respectiv Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale . 

 -Centralizează referatele de necesitate înaintate de compartimentele din cadrul CJ Brașov și unitățile 

subordonate (ISUJ Brașov, CMJ Brașov, STPS, spitale, muzee, instituții de cultură din subordinea 

instituției, DGASPC, DJCEP) realizând astfel identificarea necesităţilor obiective. 

-Analizează solicitările și întocmește referatele de necesitate pentru modificarea Listei de investiții a CJ 

Brașov și a instituțiilor subordonate 

-Centralizează stadiul realizării investițiilor din  Lista de investiții a CJ Brașov și a instituțiilor subordonate. 

-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; 

- 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; 

-Primește referatul de necesitate însotit de caietul de sarcini/specificații tehnice, (dacă este cazul), 

propunere angajare cheltuieli transmise de compartimentele autorității 

-Verifică existența achiziției în  Programul Anual al Achizițiilor Publice 

- În cazul in care achiziția nu se regăsește în Programul Anual al Achizițiilor Publice, acesta se 

actualizează. 

-Inițiază – conform legislației în vigoare, achizițiile directe din catalogul SEAP daca se identifică 

produse/servicii/lucrări care satisfac necesitatea și ține evidența documentelor suport a acestora, conform 

PO-01-SAP. 

-Întocmește Anunțul publicitar și documentele aferente și publică anunțul în SEAP și în secțiunea dedicate 

a site-ului propriu www.judbrasov.ro  

- Întocmește notele justificative pentru achizițiile directe ce se încadrează în excepțiile prevăzute la art. 43, 

alin.3 din HG 395/2016. 

-În cazul în care obiectul achiziției este de o complexitate ridicată, întocmește referatul  pentru constituirea 

comisiei de evaluare. 

-Analizează, împreună cu membrii comisiei de evaluare, ofertele depuse 

-Întocmește procesele-verbale de evaluare, solicitări de clarificări și întocmește Raportul de evaluare, 

semnat de conducătorul instituției 

-Întocmește documentul/actul specific prin care se angajează cheltuielile, respective foaie catalog SEAP, 

comandă sau contract  de achiziție publică de produse, servicii sau lucrări. 

-Înregistrează documentul în evidența Direcției de Achiziții și Contractare și în programul SICO 

-Îndosariază documentele achiziției 

-Oferă sprijin pentru consultarea Catalogului electronic de Produse/Servicii și Lucrări și respectiv 

consultarea pieței, de către compartimentele interesate din cadrul instituției. 

http://www.judbrasov.ro/


-Completează, actualizează și modifică formularele de integritate ANI, aferente procedurilor de atribuire 

derulate de autoritatea contractantă. 

- Participă în comisiile de evaluare a ofertelor ; 

-Răspunde de respectarea întocmai a prevederilor legale aplicabile fiecărei dintre achizițiile efectuate; 

- Răspunde solicitărilor persoanelor fizice şi juridice privind Legea transparenţei nr.544/2001 

-Participă la formele de pregătire profesională organizate pentru funcționarii publici conform planului de 

perfecționare;  

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

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

-Execută și alte lucrări  la solicitarea conducerii autorității;       

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

-Înlocuieşte, atunci când este nevoie, alți funcționari din cadrul direcţiei, în limita competenţelor sale. 

 

  


