
 

Atribuții specifice 

Îndeplineşte atribuţii în scopul realizării prerogativelor de putere publică, stabilite conform legii, 

care necesită studii superioare de specialitate după cum urmează: 

 

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

ulterioare a acesteia, respectiv:  

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi cu HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru  

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale împreună cu nr. HG 394/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru  

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi cu nr. HG 8672016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de concesiune  

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  

- Alte prevederi și acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice  

 

 

-           Stabilește modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după 

caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute în legislația in vigoare; 

-  Verifică existența achiziției în  Programul Anual al Achizițiilor Publice 

-  Operează prin intermediul SEAP, documentațiile de atribuire, invitații, anunțuri și notificări 

pentru procedurile de achiziție  

-  Întocmește contractul cadru și respectiv contractele de achiziție publică de produse, servicii sau 

lucrări, formularele necesare desfășurării procesului de achiziție publică, declarația ce cuprinde 

persoanele cu funcții de decizie din instituție  

-  Aplică şi finalizează procedurile de atribuire  

-  Desfășoară activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, iar în 

cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de 

compartimentele de specialitate  

-  Întocmește corespondența, notificări, răspunde la solicitări de clarificări, cu respectarea 

termenelor legale în legătură cu procedurile de achiziție, prevăzute de legislația în vigoare  

-  Întocmește referatul  pentru constituirea comisiei de evaluare  

-  Participă, în calitate de preşedinte de comisie sau membru în comisiile de evaluare a ofertelor 

constituite în procesele de achiziție organizate de Serviciul Achiziții Publice; 

-  Analizează documentele care stau la baza referatelor de necesitate (Tema de proiectare/caiet de 

sarcini/specificații tehnice/DALI/proiect tehnic, etc) 

-  Verifică existenţa certificatelor de urbanism necesare în cazul demarării achiziţiei publice a 

studiilor de fezabilitate sau expertizelor tehnice precum şi existenţa Autorizaţiei de Construire înainte de 

demararea atribuirii unui contract de achizitie publică de lucrări de construcție și valabilitatea acestora  

-  Întocmește Instrucțiuni pentru ofertanți, Strategia de contractare, modelul de formulare și 

modelul de contract  pentru fiecare achiziţie publică în parte  

-  Întocmește anunţ publicitar în SEAP, (după caz), anunţ de intenţie sau/ şi de participare, invitaţii 

la proceduri simplificate, negocieri, etc.  



-  Întocmește răspunsul la clarificări în cazul în care acestea au legătură cu redactarea 

documentației de atribuire  

-  Elaborează procesele - verbale ale ședințelor de deschidere, evaluare, analiză a ofertelor, 

adjudecare a achiziţiei (în cazul achiziţiilor publice) și/sau proces-verbal de desfăşurare şi de adjudecare 

în cazul concesionărilor  

-           Răspunde de transmiterea către CNSC a documentelor pentru soluţionarea eventualelor 

contestaţii depuse în cadrul  procedurilor de achiziții publice derulate de Serviciul Achiziții Publice; 

-  Întocmește raportul procedurii de atribuire în baza hotărârilor comisiei de evaluare  

-  Va înainta înştiinţările despre rezultatul procedurii, către participanţii la procedura achiziţiei 

publice sau de concesionare  

-  Răspunde de transmiterea anunţurilor de atribuire, în termen legal   

-        Întocmește contractele de achiziţie publică şi le înaintează spre semnare compartimentelor abilitate 

din cadrul autorităţii contractante 

 

-  Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice care trebuie să cuprindă documentele 

întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire așa cum sunt prevăzute în 

Cap.III, Secţiunea a 12-a,  

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

atribuire derulate de autoritatea contractantă. 

-  Întocmește Notele justificative prin care se stabilește modalitatea de modificare a contractelor în 

conformitate cu Legea nr. 98/2016. 

- Întocmește  Actele adiționale la contractele în derulare  

-  Întocmește notele justificative pentru achizițiile directe ce se încadrează în excepțiile prevăzute 

la art. 43, alin.3 din HG 395/2016. 

- Acordă asistență consiliilor locale, ține legătura permanent și consiliază, la cererea acestora, 

activitatea de achiziţii publice şi promovare investiții a Consiliilor Locale, în  vederea îndeplinirii 

sarcinilor din sfera de competență a acestora și acordă sprijin de specialitate în relațiile acestora cu 

instituțiile centrale, participă în calitate de expert în achiziţii publice la orice solicitare din partea UAT-

urilor la procedurile de achiziţii publice promovate de acestea.  

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

modificările și completările ulterioare, legate de domeniul de activitate al Serviciului Achiziții Publice. 

- Răspunde la solicitarile ANAP, CNSC, ANI, Curtea de Conturi, Institutul de Politici Publice, 

Consiliul Concurenţei etc.) referitoare la activitățile desfășurate de Serviciul Achiziții Publice 

- Duce la indeplinire masurile din hotararile, dispozitiile organelor ierarhice superioare si din 

procesele –verbale de control care privesc activitatile cuprinse in fisa postului 

- Colaborează cu personalul executiv şi cu celelalte structuri administrative; 

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

sale; 

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

planului de perfecționare;  

- Execută și alte lucrări la solicitarea conducerii autorității; 

- Urmareste respectarea actelor cu caracter normativ in domeniul de activitate mentionat in fisa 

postului; 

- Respectă cerinţele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea desfăşurată; 

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

- Studiaza legile, hotararile de guvern, precum si orice acte cu caracter normativ (de specialitate) 

aparute in Monitorul Oficial. 

- Arhiveaza documentele create, intocmeste inventarele acestora si le preda pe baza de proces-

verbal la depozitul de arhiva. 



- Isi insuseste si aplica normele si regulilele de securitate si sanatatea in munca specifice activitatii 

desfasurate . 

- Își însușește și respectă normele privind domeniul situațiilor de urgentă. 

 

 


