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ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU  APROB 
 PRIMAR, 
 ISTVÁN ADRIÁN 

 

 

 

FIȘA POSTULUI  

 

 

1. Denumirea compartimentului: 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

2. Denumirea postului:  

CONSILIER, CLASA I, grad profesional debutant 

3. Nivelul postului:  

FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE 

4. Numele și prenumele salariatului: 

_______________ 

5. Sfera relaţională a titularului postului: 

Relaţii ierarhice:  

 subordonat faţă de Primarul  și Secretarul general al comunei; 

 superior pentru compartimentele: – ; 

Relaţii funcţionale: cu întregul personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Dârjiu. 

Relaţii de reprezentare: de reprezentare a instituției prin dispoziția superiorului ierarhic. 

6. Condiţii specifice pentru ocuparea postului:  

6.1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe 

economice;  

6.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – fără 

7. Responsabilități și sarcini: 

 Elaborarea strategiei anuale de achizițtii publice conform prevederilor Legii nr. 98/2016 

privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acordului 

cadru. 

 Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, conform Ordinului nr. 
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281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor 

publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

 Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire; 

 Urmărirea îndeplinirii și respectării clauzelor din contracte de achiziţie publică; 

 Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, aşa cum sunt acestea prevăzute de 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice; 

 Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice; 

 Asigurarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice, precum şi a 

răspunsurilor de clarificare la solicitările agenţilor economici; 

 Întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord cadru 

încheiat; 

 Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate (SEAP sau alte forme de publicitate), astfel 

cum sunt acestea prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi asigură 

respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 

confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 

 Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care se aplică și se respectă procedura de 

atribuire, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentelor de 

specialitate; 

 Întocmirea referatului de constituire a comisiei de evaluare a ofertelor; 

 Asigurarea secretariatului comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui 

contract de achiziţie publică (întocmirea proceselor verbale a şedinţelor de deschidere, 

declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate şi rapoartelor procedurilor de atribuire); 

 Întocmește orice raportare către ordonatorul principal de credite sau alte instituții privind 

solicitările din domeniul achizițiilor publice; 

 Îndeplineste orice sarcini prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice; 

 Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor; 

 Întocmire devize lucrări; 

 Întocmire note de fundamentare pentru investiții; 

 Urmărirea lucrărilor de investiții; 

 Cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia muncii, 

normele PSI, accesul la informaţiile de interes public, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, Regulamentul Intern şi procedurile specifice; 

 Predă, anual, la arhiva instituției, documentele pe care le gestionează, în conformitate cu 

nomenclatorul arhivistic;  

 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei; 
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8. Răspunde de: 

 Îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate; 

 Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de instituție; 

 Utilizarea resurselor existente exclusive în interesul insituției; 

 Respectarea atribuțiilor din fișa postului, a prevederilor normativelor interne și a 

procedurilor de lucru; 

 Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și a normelor de prevenire și 

stingere a incendiilor; 

 Asigurarea securității documentelor aflate asupra sa și respectarea normelor legale privind 

disciplina în muncă. 

 

 

 

 Luat la cunoştinţă la data de ______________ 

 Primar  Ocupantul postului 

 István Adrián  ____________ 

 


