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DIRECTIA generala 
DIRECTIA 

  
APROB, 
PRIMAR 

SCUPRA GEORGE SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII, PROGRAME SI PROIECTE 
BIROUL ACHIZITII, CONTRACTE, PROGRAME SI PROIECTE 
COMPARTIMENTUL  
 

FIŞA POSTULUI 
Nr. 2 

 

Atribuţiile postului:  
- participa la întocmirea Programului anual al achizițiilor publice, prin colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul 
Primăriei, pentru acoperirea necesarului de produse, servicii şi lucrări;  
- asigura respectarea regulilor și procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică precum : licitație deschisă, 
licitație restrânsa , negocierea competitiva dialogul  competitiv,  parteneriatul pentru  inovare,  negocierea fără publicare 
prealabilă, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă in cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice,  
procedura simplificată, etc.; 
- ia cunoștință şi îşi însușește programul anual de investiții, reparații şi întrețineri în vederea completării periodice a 
Programului anual al achiziţiilor publice; 
- asigură fluxul informațional prin transmiterea de aprobări privind achizițiile directe, comunicări,  date şi primirea 
informațiilor, datelor şi comunicărilor privind activitatea de achiziții publice; 
- studiază, însușește, respectă şi aplică legislaţia, normele şi normativele, ordinele şi instrucţiunile care reglementează 
activitatea de achiziţii publice, urmăreşte aplicarea şi respectarea acestora de către ceilalţi participanţi la desfăşurarea acestei 
activităţi; 
- participă la consfătuiri, şedinţe de lucru, schimburi de experienţă, etc.; 
- cercetează şi rezolvă contestațiile, reclamațiile şi sesizările ce îi sunt repartizate, în colaborare cu compartimentul juridic; 
- asigură publicitatea  tuturor anunţurilor (de intenţie, de participare, de atribuire, în Sistemul Electronic al Achizițiilor 
Publice SEAP, astfel cum sunt prevăzute în Legea 98/2016, H.G. nr. 395/2016,  www.e-licitatie.ro); 
-  postează in S.E.A.P in  secțiunile  specifice  disponibile  in  sistemul informatic, toate documentele necesare a fi întocmite 
in cadrul procedurilor de atribuire, conform prevederilor legate; 
- completează formularul de integritate in conformitate cu prevederile Legii 184/2016 privind instituirea unui mecanism de 
prevenire a conflictului de interese in procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publica https://integritate.e-

licitatie.ro.  
- desfășoară activitate in comisiile de evaluare, întocmește procesul verbal de deschidere, procesele - verbale ale ședințelor de 
evaluare, întocmește raportul procedurii, întocmește si transmite comunicările privind rezultatul procedurii către toti ofertanţii 
participanți la procedura de atribuire, întocmește calendarul evaluării; 
- asigură corespondența cu operatorii economici ofertanţi, cu  instituţiile de control  ale achiziţiilor publice; 
- propune conducerii autorității contractante a tipului procedurilor de atribuire, criteriile de calificare şi factorii de evaluare; 
- întocmește Notele Justificative privind tipul procedurii de atribuire, criteriile de calificare si factorii de evaluare si le supune 
spre aprobare Primarului ; 
- anunță pe responsabilii de contracte despre data încheierii acestora; 
- asigură completarea  dosarului achiziției publice până la faza de încheiere contract ;  
- pregătește echipei de control toate documentele și actele solicitate în termenele stabilite atunci când autoritatea contractantă 
este supusă procedurilor de supraveghere de către ANAP ; 
- Respectă sarcinile de serviciu trasate de șeful ierarhic superior.  
- Îndeplinește orice atribuții delegate legal de către șeful ierarhic superior. 
Responsabilități: 
- Are obligația perfecționării si îmbunătățirii continue a pregătirii si cunoștințelor profesionale prin: studiu individual, 
însușirea de noi cunoștințe si competente, schimb de experiență, participarea la cursuri si semănării organizate in domeniul 
specific de activitate; 
- Are obligația însușirii si respectării tuturor normelor de conduita profesionala cuprinse in dispoziții legale si regulamente 
interne, răspunzând potrivit legii pentru încălcarea acestora; 
- Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor ce îi revin prin fișa postului și de rezolvarea lucrărilor, la 
termenele și la nivelul calitativ prevăzut de actele normative în vigoare sau de cerințele specifice fiecărei lucrări; 
- Răspunde de păstrarea secretului datelor și informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a 
îndeplinirii atribuțiilor de serviciu; 
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In cadrul activității desfășurate, la solicitarea ierarhicului superior, îndeplinește următoarele atribuții: 
îndeplinește sarcini specifice ce apar pe parcursul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabila derulate, din 
dispoziția managerului de proiect ; 
Colaborează cu membrii echipelor de implementare  a  proiectelor  nominalizate prin Dispoziții de Primar în vederea 
implementării proiectelor în conformitate cu prevederile Contractelor de finanțare; 
Rezolva corespondenta repartizata; 
 
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului  
1. Denumire : INSPECTOR 
2. Clasa:  I 
3. Gradul profesional: DEBUTANT 
4. Vechimea în specialitate necesară:  NU 


