
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind  desemnarea persoanei responsabile cu, completarea și actualizarea Formularelor de 
integritate , precum și actualizarea fișei postului dnei  Turcu Ana – Maria , consilier achiziții publice, 

gradul profesional superior în cadrul Biroului contabilitate, achiziții publice , administrativ  

 
 

Primarul comunei GIOSENI , judeţul Bacău; 

  Văzând referatul nr. 732 / 09.03.2021 al secretarului general comună ;  

Având în vedere prevederile art. 437 și ale art.529, alin.(2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art.VII și ale Anexei 1 din HG nr. 546/2020 privind 

modificarea şi completarea HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare ; ale art.5 alin.(4) din Legea nr. 184/2016 

privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de achiziții publice;  

În temeiul  art. 155 alin. (5) lit e) , art. 196 alin. (1) lit. b), și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
DISPUN: 

 
             Art.1. Începând cu data prezentei , se desemnează ca  persoană responsabilă cu completarea și 

actualizarea Formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică 

derulate de instituție,  doamna Turcu Ana – Maria, numită în funcția publică de consilier achiziții publice, 

gradul profesional superior în cadrul Biroului contabilitate, achiziții publice , administrativ  din aparatul de 

specialitate al primarului comunei GIOSENI . 

 Art.2. Se aprobă fișa postului pentru persoana desemnată la art.1 , actualizată conform Anexei la 

prezenta dispoziție. 

Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

conteciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.4.   Începând cu data prezentei dispozitii orice dispozitie contrară își incetează aplicabilitatea. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se va înainta Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău , compartimentului 

resurse umane în vederea actualizării fișei postului, precum și doamnei Turcu Ana Maria , în vederea ducerii 

la îndeplinire. 

 
 

  PRIMAR,                                                                   
  Bernadin  TAMAȘ                                                             
 
 
        Contrasemneaza pentru legalitate, 
        Secretar general comuna 
                                                                                                      Cristina   Sandu  
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ROMÂNIA 
UAT COMUNA GIOSENI                                               
BIROU CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV    
                            Anexa           

   la Dispoziția nr.  53   /   09.03.2021
      

                       Aprob  
                                        Primar,               

                                  Bernadin Tamaș  
                             

FIȘA POSTULUI 

NR. 3 
 

Informații generale privind postul 

1.Denumirea postului: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE  

 

2.Nivelul postului: Funcție publică de execuție 

 

3.Scopul principal al postului: asigură îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților specifice investițiilor și achizițiilor 
publice:   

 
Condiții specifice pentru ocuparea postului  

1. Studii  de specialitate: studii universitare de licență în domeniul științelor economice / studii universitare de master în 
domeniul Marketing și comunicare în afaceri ;  

 

2.Perfecționări (specializări ):  curs formare EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 

 

3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu 

 

4.Limbi străine  (necesitate și nivel de cunoaștere):  nu este cazul 

 

5.Abilități, calități și aptitudini necesare: - preocupare pentru pregătirea profesională :  
- Capacitatea de realizarea obiectivelor; 
- Capacitatea de asumare a responsabilităţilor; 
- Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite; 
- Creativitate şi spirit de iniţiativă; 
- Capacitatea de planificare; 
- Capacitatea de a comunic ; 
- Capacitatea de a lucra în echipă; 
- Conduita în timpul serviciului. 

 

6.Cerințe specifice : nu este cazul  

 

7.Competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):  - nu este cazul 

 
Atribuțiile postului : 

▪ întocmeste programul anual de achizitii publice pe baza propunerilor făcute de catre compartimentele din cadrul 
aparatul de specialitate al primarului, fiind raspunzator de îndeplinirea prevederilor legale cu privire la program; 

▪ asigura, întocmeste si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei în 
vigoare, dupa cum urmeaza:  

▪ îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

▪ elaboreaza documentele de atribuire în colaborare cu biroul contabilitate  sau compartimentele care releva necesitatea 
si oportunitatea; 

▪ urmareste si asigura respectarea prevederilor legale la desfasurarea procedurilor privind pastrarea confidentialitatii 
documentelor de licitatie si a securitatii acestora; 

▪ asigura constituirea si paastrarea dosarului achizitiei, document cu caracter public; 
▪ initiaza lansarea procedurii de achizitii publice în sistemul electronic al achizitiilor publice SICAP; 
▪ Completează şi actualizează formularul de integritate, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot 

parcursul derulării procedurii şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
▪ primirea, analizarea sau întocmirea caietului de sarcini; 
▪ întocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati 

legate de acestea; 
▪ întocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica; 
▪ întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica; 
▪ întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica; 
▪ întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice; 
▪ asigura desfasurarea propriu-zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, 

servicii si lucrari; 
▪ asigura întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor; 
▪ asigura analizarea ofertelor depuse; 
▪ asiguta emiterea hotararilor de adjudecare; 



▪ primirea si rezolvarea contestatiilor; 
▪ întocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse; 
▪ participarea la încheierea contractelor de achizitie publica; 
▪ asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si / sau gestionate, conform prevederilor legale în vigoare; 
▪ tine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari; 
▪ urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate ori apar încalcari ale clauzelor 

contractuale; 
▪ colaboreaza cu celelalte birouri / compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale 

de achizitii publice; 
▪ solutioneaza în termenul legal petitiile si corespondenta primita spre solutionare; 
▪ îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarulului; 
▪ întocmește si asigura desfașurarea licitațiilor publice repartizate; 
▪ întocmeste modelul contractului pentru concesionari, închirieri terenuri si spatii în conformitate cu prevederile legale 

privind regimul concesiunilor, pentru licitatiile a caror desfasurare i-a fost repartizata; 
▪ îndeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau încredintate de autoritatea - primeşte şi verifică actele 

(informaţiile) primite de la birourile solicitante, privind necesitatea efectuării unor achiziţii; 
▪ studiază documentaţiile (referat, anexe, caiete de sarcini); 
▪ intocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice, pentru lucrarile repartizate, conform prevederilor legale; raspunde de 

arhivarea acestor documente in conditiile legii; 
▪ intocmeşte (completează) condiţiile de participare; 
▪ concepe şi redactează referatele şi dispoziţiile privind constituirea comisiei de licitaţie (analiza şi adjudecare) pentru 

fiecare lucrare în parte; 
▪ transmite membrilor comisiilor de licitaţie Dispoziţia primarului, privind participarea la licitaţie; 
▪ hotăreşte împreună cu membrii comisiilor asupra formei de licitaţie adoptată; 
▪ stabileşte taxele/ garanţiile aferente (garanţiile de bună execuţie a contractului etc.) 
▪ intocmeste documentatia de atribuire pentru achizitiile pe care le initiaza, notele justificative privind valori estimate ale 

achizitiei, tipul procedurii, criteriul de atribuire, cerintele minime de calificare; 
▪ demareaza procedurile de achizitii numai daca este asigurata sursa de finantare pentru organizarea acestora, 

respectiv prin existenta formularelor continand raportul de necesitate vizat de factorii in drept (de conducerea unitatii) si 
a existentei in planul anual de achizitii a fondurilor necesare efectuarii achizitiei; 

▪ verifică existenţa (în documentaţia pentru licitaţie) a caietului de sarcini, instrucţiuni pentru participanţi, antemăsurători 
şi planşe (acolo unde este cazul); 

▪ concepe/redactează, în funcţie de valoarea estimativă a achiziţiei,  invitaţia de participare; 
▪ transmite invitatii de participare, anunturi de intentie, de participare si de atribuire la SEAP/SICAP şi pe site-ul 

Primăriei; 
▪ transmite invitatii de participare, anunturi de intentie, de participare, dupa caz, pentru achizitiile repartizate, la Regia 

Autonoma “Monitorul Oficial al Romaniei – partea a VI-a si pe site-ul Primariei – unde este cazul; 
▪ lanseaza invitatii de participare la proceduri  catre operatorii economici, numai dupa publicarea in SEAP/SICAP  a 

invitatiilor de participare; 
▪ participa in comisiile de evaluare unde isi desfasoara activitatea conform procedurilor legale; 
▪ convoaca comisia de evaluare in scopul intocmirii raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite de la posibilii ofertanti 

care au ridicat documentatia de atribuire si transmite raspunsurile cu respectarea termenelor legale; 
▪ redacteaza raspunsuri in cadrul corespondentei cu diversi ofertanti, pastrand documentul in cauza la dosarul achizitiei 

sau in dosarul cu corespondenta (in cazul in care documentul in cauza nu este direct legat de o anumita achizitie); 
▪ inregistreaza fiecare contract de achizitie publica in registrul contractelor; 
▪ propune si participa la intocmirea de acte aditionale la contracte incheiate, in conditiile respectarii prevederilor legale in 

vigoare; 
▪ participa alaturi de persoana imputernicita la elaborarea programului anual al achizitiilor pentru produse servicii si 

lucrari sau la modificarile acestuia; 
▪ intocmeste si transmite anunturile de intentie  dupa aprobarea programului anual al achizitiilor, in termenul legal; 
▪ semnează, multiplică şi distribuie documentele aferente organizării procedurii, către potenţialii ofertanţi; 
▪ multiplică documentaţia licitaţiei în vederea distribuirii către solicitanţi (contra cost); 
▪ primeşte, înregistrează şi păstreaza documentaţiile depuse de ofertanţi; 
▪ verifică depunerea documentaţiilor ofertanţilor în termen prevăzut, în caz contrar returnează documentaţia nedeschisă; 
▪ intocmeşte procesul verbal de deschidere şi adjudecare a ofertelor, nota justificativă (acolo unde este cazul); 
▪ întocmeşte nota internă în vederea restituirii garanţiilor de participare la licitaţie; 
▪ întocmeşte adresa către Administraţia Finanţelor în vederea restituirii taxei de participare la licitaţie (acolo unde este 

cazul); 
▪ dă informaţii solicitanţilor asupra licitaţiilor în curs; 
▪ multiplică şi transmite documente ulterioare licitaţiei; 
▪ raspunde de inventarierea bunurilor din domeniul public si privat precum si inventarierea mijloacelor fixe in conformitate 

cu Ordinul nr. 1753/2004 si Legea nr. 82/1991 a contabilitatii; 
▪ urmareste stadiul elaborarii PUG si se preocupa constant de finalizarea acestuia din punctul de vedere al achizitiei de 

servicii privind elaborarea PUG; 
▪ tine evidenţa lucrărilor repartizate, ce urmează a se executa, cele în curs de finalizare şi cele finalizate; 
▪ actualizeaza mijloacele fixe si obiecte de inventar conform documentelor insotitoare de intrare si de iesire; 
▪ se ocupa de procurarea materialelor/ mijloacelor fixe necesare bunei desfasurari a activitatii din cadrul Primariei   pe 

baza referatelor asupra necesitatilor; 
▪ verificarea aspectelor sesizate in petitiile cetatenilor, agentilor economici etc., vizavi de domeniul de activitate; 
▪ participa la rezolvarea litigiilor din domeniul de activitate; 
▪ executa lucrari de inventariere, selectionare si pastrare a materialului arhivistic; 
▪ initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor, asigura legatura cu Arhivele Nationale in 

vederea verificarii si confirmarii nomenclatorului, urmareste modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea 
dosarelor; 



▪ verifica si preia de la compartimente pe baza de inventare, dosarele constituite, intocmeste inventare pentru 
documentele fara evidenta aflate in depozit, asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de 
arhiva, pe baza registrului de evidenta curenta; 

▪ este secretarul comisiei de selectionare, si in aceasta calitate convoaca comisia in vederea analizarii dosarelor cu 
termen de pastrare expirate si care in principiu pot fi puse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 

▪ întocmeste formele prevazute de lege pentru confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale, asigura predarea 
integrala a arhivei selectionate la unitatile de recuperare; 

▪ cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de cetateni pentru 
dobandirea unor drepturi in conformitate cu legile in vigoare cu exceptia documentelor cu norme C.A.P. si fond funciar; 

▪ pune la dispozitie pe baza de semnatura si tine evidenta documentelor imprumutate  compartimentelor creatoare; 
▪ la restituire verifica integritatea documentului imprumutat, dupa restituire acestea vor fi reintegrate la fond; 
▪ organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legii Arhivelor Nationale, mentine 

ordinea si asigura curatenia in depozitul de arhiva, solicita conducerii unitatii dotarea corespunzatoare a depozitului 
(mobilier, rafturi, mijloace PSI etc.) informeaza conducerea unitatii, si propune masuri in vederea asigurarii conditiilor 
corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei; 

▪ pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de control 
privind situatia arhivelor de la creatori; 

▪ executa lucrari de dactilografiere a materialelor din sectorul de activitate; 
▪ participa la lucrarile de inventariere, clasare si declasare a bunurilor Consiliului Local; 
▪ răspunde la nivelul primăriei de aplicarea Legii nr. 544/2001; 
▪ administrează site-ul primăriei , cu excepția Monitorului Oficial Local; 
▪ răspunde, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce-i revin în functia pe care o detine,precum si a  atributiilor ce-i sunt 

delegate; 
▪ păstrează confidentialitatea in legatura cu faptele informatiile si documentele de care ia cunostință în exercitarea 

functiei, sau postului ocupat, raspunde de confidentialitatea lucrarilor întocmite, atunci când este    cazul; 
▪ este interzis sa solicite sau sa accepte direct sau indirect pentru dânsul sau pentru altii, in  considerarea functiei, daruri 

sau alte avantaje; 
▪  este obligat sa prezinte, in conditiile legii, declaratia de avere și de interese; 
▪ are obligatia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare in legatura cu procedurile de lucru stabilite 

la nivelul primăriei precum si orice riscuri neprevazute ce ar putea afecta rezultatele activitatii sale de zi cu zi; 
▪ răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioara precum si a Codului de conduita si a 

Codului Etic; 
▪ răspunde de respectarea Masurilor in domeniul securitatii  si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta; 
▪ are obligatia de colabora permanent,fiind direct raspunzatoare de rezolvarea in termenul legal, a cererilor, sesizarilor și 

propunerilor care se refera la activitatea  specifica compartimentului, informând conducerea primariei; 
▪ întocmește documentatia de specialitate specifica activitatii desfasurate (proiecte de hotarare și  după caz, anexe la 

proiecte de hotărâre, proiecte de dispozitie și anexe la proiecte de dispoziție, referate, referate de necesitate, rapoarte 
de specialitate, raspunsuri la adrese, petiții), răspunzând de realitatea,oportunitatea si exactitatea   documentatiei 
intocmite; 

▪ asigură verificarea sesizarilor repartizate, redactează si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor,raspunde de 
soluţionarea, în termenul prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si respectiv accesul liber la informat ii 
publice, adreselor si petitiilor repartizate si raspunde potrivit prevederilor legale in cazul nerespectarii termenelor de 
raspuns prevazute in legislatie; 

▪ eliberarea adeverintelor si certificatelor, specifice postului, prin care se atesta un fapt sau o situatie aceasta activitate 
se refera la adeverintele si certificatele  prin care confirma datele inscrise in documentele existente in arhiva primăriei; 

▪ participa in comisiile in care este nominalizat, in baza diverselor acte normative, asumându-și responsabilitatea pentru 
domeniul de activitate; 

▪ execută şi alte sarcini trasate de către conducerea  Primăriei, respectiv de către primar, viceprimar, secretar general; 
▪ participa la cursuri de pregatire profesionala in domeniul de activitate; 
▪ răspunde de exactitatea datelor inscrise in documentele elaborate; 
▪ urmăreşte modificările legislative în domeniile de competenţă şi se preocupă în permanenţă de cunoaşterea legislaţiei 

în vigoare; 
▪ arhiveaza actele care rezulta din desfasurarea activitatii profesionale; 

 
Identificarea funcției publice corespunzătoare postului 

1.Denumire: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE  

 

2.Clasa: I 

 

3.Gradul Profesional : - SUPERIOR 

 

4.Vechime în specialitate necesară: 7 ANI  

 
Sfera relațională a titularului postului 
1.Sfera relațională Internă: 
a)Relații ierarhice: 

- subordonat față de: ȘEFUL DE BIROU, PRIMARUL COMUNEI 

-superior pentru : - 

 
b)Relații funcționale: 

- primar, viceprimar, consiliu local, cu toate compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului 
comunei. 

 
 



c)Relații de control: 

- conform normelor specifice 

 
d)Relații de reprezentare: 

- în limitele stabilite de conducerea instituției pe baza legitimatiei, ordinului de deplasare. 

 
2.Sfera Relațională Externă 

a) cu  autorități și instituții publice: în limitele stabilite de conducătorul instituției. 

 

b) cu  organizații internaționale:  - dacă este cazul 

 

c) cu persoane juridice private: - dacă este cazul 

 
3.Limite de competență : 

- face propuneri cu privire la activitatile care depășesc limitele de competență ale postului. 

 
4.Delegare de atribuții și competență: 

- în caz de absență motivată din institutie maxim 3 zile, atribuțiile vor fi preluate de un functionar public stabilit de primarul 
comunei. 

 
Întocmit de : 

1.Numele și prenumele: TAMAȘ BERNADIN 
2.Funcția publică de conducere: PRIMAR 
3.Semnătura: 
4.Data:  

 
Luat la cunoștință de către ocupantul postului: 

1.Numele și prenumele:  Turcu Ana-Maria 
2.Semnătura: 
3.Data:  

 
 
 
 
 
 
 
 

             PRIMAR,       Întocmit, 

             Bernadin Tamaș       Consilier resurse – umane 

         Alina – Maria Baltag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.BAM /2ex. 

 

 


