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Informaţii generale privind postul 

 
    1. Denumirea postului: CONSILIER PRINCIPAL 
    2. Nivelul postului: Funcție publică de execuție 
    3. Scopul principal al postului: organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform 
legislatiei in vigoare 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului 
 
    1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă. 
    2.Perfecţionări (specializări): - 
    3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Operare/ bază., nivel mediu 
    4.Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - 
    5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: încredere în sine, operativitate, atenție, creativitate, 
flexibilitate, dinamism, diplomație, îndemanare, ordine, rapiditate în reacții și judecată, concentrare, 
punctualitate, capacitate de sinteză și analiză, capacitatea de a învăța precum și preocupare pentru 
perfecționarea profesională individuală. 
    6. Cerinţe specifice: Disponibilitate de lucru pentru program prelungit în condițiile legii. 
    7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):  nu este 
cazul 
                
        Atribuţiile postului: 

1. Intocmeste programul anual de achiztii publice pe baza propunerilor facute de catre primar si contabil. 
2. Asigura, intocmeste si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice

conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: 
 publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire) 
 initiaza lansearea procedurii de achizitii publice in SEAP; 
 intocmirea caietului de sarcini; 
  intocmirea documentatiilor de atribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea 

eventualelor neclaritati legate de acestea; 
 intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de 

achizitie publica; 
 intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii 

contractelor de achizitie publica; 
 intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anuale a procedurilor de achizitie publica; 
 intocmirea 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; 
 intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor; 
 analizarea ofertelor depuse; 
 emiterea hotararilor de adjudecare; 
 primirea si rezolvarea contestatiilor; 
 intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;



 participarea la incheierea contractelor de achizitie publica; 
 urmarirea respectarii contractelor de achiztii publice din punct de vedere al respectarii valorilor 

si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor 
facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizita publica respective. 

3. Tine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati. 
4. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate ori  apar incalcari 

ale clauzelor contractual; 
5. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor 

anuale de achizitii publice; 
6. Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata; 
7. Tine evidenta necesarului de rechizite si material consumabile; 
8. Colaboreaza si intocmeste materiale necesare depunerii de proiecte europene si nationale; 
9. Intocmeste si asigura desfasurarea licitatiilor publice; 
10. Întocmirea de referate, materiale informative, răspunsuri la adrese, situaţii către Consiliul Judeţean, 

Instituţia Prefectului sau alte instituţii de stat; 
11. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local. 
12. Are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură 

cu faptele , informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei . 
13. Va respecta programul de lucru în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă a postului. 
14. Nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care va avea avizul primarului, cerere în care se va 

specifica exact perioada în care va lipsi din unitate (ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător 
de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul 
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere;

15. La locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente atât 
propria persoană cât şi colegii de servici ;  

16. Are obligaţia respectării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare precum și a Regulamentului de 
Ordine Interioară al aparatului de specialitate a primarului; 

17. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local , dispoziţii ale primarului 
sau  primite de la şefii ierarhici. 

18.  Face parte din echipa de întocmire și implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă. 
19. Are obligația de a respecta normele securității și sănătății muncii, conform Legii 319/ 2006, H.G. nr. 

425/ 2006 și normele în vigoare. 
20. Salariatul este direc răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acțiuni voluntare.
21. Respectă normele P.S.I. conform Legii nr. 307/2006. 
22. Respectă normele și îndatoririle prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici. 
23. Respectă prevederile Codului de conduită a funcționarilor publici, conform legii nr.7/2004    

 
        Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 
     

1. Denumire: Consilier achiziții publice 
2. Clasa = I 
3. Gradul profesional al ocupantului postului= Principal 
4. Vechimea în specialitate necesară = minimum 5 ani 

 
        Sfera relaţională a titularului postului 
     1. Sfera relaţională internă: 
        a) Relaţii ierarhice: 
            - subordonat faţă de: secretar comună și primar 
            - superior pentru funcționarii din: - 
        b) Relaţii funcţionale: colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituției cu privire la 
problemele specifice compartimentului 
        c) Relaţii de control: - 
        d) Relaţii de reprezentare: ……………………………………………………………. 
    2. Sfera relaţională externă: 



        a) cu autorităţi şi instituţii publice: Prefectura Județului Botoșani, Consiliul Județean Botoșani, , 
Institutul Județean de Statistică  Botoșani, şi alte instituţii publice. 
        b) cu organizaţii internaţionale: în măsura în care activitatea sa o cere. 
        c) cu persoane juridice private: în măsura în care activitatea sa o cere. 
 
    3. Limite de competenţă: actionează conform atribuțiilor stabilite în fișa postului și în baza dispozițiilor 
superiorului ierarhic. 
    4. Delegarea de atribuţii: 
           În perioada concediului de odihnă este suplinit/ă de……………………………………………… 
 
    Întocmit de: 
    1. Numele şi prenumele PĂDURARIU ALINA 
    2. Funcţia publică de execuție: Consilier Resurse Umane 
    3. Semnătura . . . . . . . . . . . 
    4. Data întocmirii. . . . . . . . . . . 
  
    Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 
    1. Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    2. Semnătura . . . . . . . . . . . 
    3. Data . . . . . . . . . . . 
  
    Contrasemnează: 
    1. Numele şi prenumele  
    2. Funcţia  
    3. Semnătura . . . . . . . . . . . 
    4. Data . . . . . . . . . . . 

 


