Atributiile postului- Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior6:
În baza referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a
acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de
contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru, se identifică următoarele atribuții ale postului :
1. Solicită tuturor birourilor/compartimentelor/serviciilor/direcţiilor din instituţie, necesarul de lucrări, servicii,
produse propuse pentru anul calendaristic următor;
2. Centralizează necesarul de lucrări, servicii, produse propuse de celelalte departamente;
3. Elaborează Programul Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP), pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la
nivelul instituţiei şi îl supune aprobării conducerii;
4. După aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) propriu, definitivează PAAP în funcţie de fondurile
aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
5. Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu
aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
6. Publică Programul Anual al Achiziţiilor Publice;
7. Face propuneri, conform Legii nr. 98/2016 și a Normelor de aplicare a Legii, respective HG nr. 395/2016, şi
colaborează cu alte servicii în rezolvarea problemelor privind iniţierea procedurilor de selecţie;
8. Organizează procedurile de atribuire, potrivit Legii nr. 98/2016 și a Normelor de aplicare a Legii, respective
HG nr. 395/2016;
9. Verifică documentele premergatoare primite de la alte departamente (referatele de necesitate, însoţite de caiete
de sarcini şi notă de fundamentare privind determinarea valorii estimate), a aprobărilor şi avizelor necesare
privind achiziţionarea de produse/servicii/lucrări şi stabileşte procedurile de selecţie, precum şi prin achiziţie
directă;
10. În funcţie de valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, Compartimentul Achiziţii Publice și
Contractarea Serviciilor Sociale elaborează Strategia de Contractare, Nota justificativă de selectare a procedurii
şi o propune spre aprobare Compartimentului Juridic şi conducerii;
11. Stabileşte tipul procedurii de selecţie sau excluderile privind aplicarea procedurilor de selecţie împreună cu
compartimentele de specialitate, având în vedere scopul atribuirii contractului, respectiv necesitățile pe care
urmează să le acopere prin efectuarea acelei achiziții, la nivelul unui an bugetar, încadrarea în codul CPV, în
condiţiile legii și a Normelor de aplicare a Legii,
12. Asigură publicarea anunţurilor de intenţie, anunţurilor de participare sau transmiterea anunțurilor
simplificate, precum şi a documentaţiei de atribuire, prin intermediul SICAP sau al site-ului propriu al Primăriei
Municipiului Piatra Neamţ, pentru procedurile de achiziție;
13. În baza aprobării Strategiei de contractare, Compartimentul Achiziţii Publice și Contractarea Serviciilor
Sociale elaborează documentaţia de atribuire; în cadrul documentaţiei de atribuire se precizează orice cerinţă,
criteriu, regulă, clauze contractuale obligatorii şi alte informaţii necesare, pentru a asigura
ofertantului/candidatului o informare corectă, completă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii
de atribuire; clauzele contractuale specific vor fi elaborate de către compartimentele de specialitate și avizate de
către compartimentul juridic.
14. Documentaţia de atribuire va cuprinde criteriile de calificare, selecţie şi atribuire, precum şi specificaţiile
tehnice ale produselor, serviciilor sau lucrărilor, cuprinse în caietul de sarcini;
15. Înaintează documentaţia de atribuire întocmită conducerii spre aprobare;
16. Face propuneri pentru numirea comisiilor de evaluare a ofertelor împreună cu compartimentele de
specialitate, privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, pentru fiecare contract ce urmează a fi
atribuit;
17. După elaborarea, definitivarea şi aprobarea documentaţiei de atribuire, o publică în SICAP, pe site-ul propriu
www.primariapn.ro şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene anunţurile de intenţie şi de participare;
18. În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor,
asigură oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire şi răspunde în termenele
legale la toate solicitările de clarificări cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire;
19. Pentru procedurile de atribuire off – line, la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare, verifică la
Registratura instituţiei ofertele depuse; prezintă comisiei de evaluare a ofertelor, în şedinţa de deschidere,
principalele elemente ale ofertelor depuse;
20. Pentru procedurile de atribuire on-line, ofertele sunt postate pe SICAP, în termenul indicat în anunțul de
participare; comisia de evaluare a ofertelor organizează ședințe de vizualizare a ofertelor;
21. Urmărește constituirea garanței de participare, dacă este cazul, verificând modalitatea de constituire,
valabilitatea și valoarea acesteia; eliberarea garanției de participare se face la solicitarea ofertantului, în contul
indicat de către acesta;
22. În măsura în care comisia de evaluare a ofertelor consideră necesară prezența unor experți cooptați în
procesul de analiză, verificare şi evaluare a ofertelor, face demersurile în acest sens în vederea stabilirii ofertei

câştigătoare, astfel încât rezultatul evaluării să nu fie viciat de neconcordanţe şi nelămuriri;
23. Urmăreşte ca înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare, membrii comisiei de
evaluare să semneze, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se
angajează să respecte prevederile legale în vigoare;
24. Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea procedurilor de atribuire,
respectiv obiectul, valorile estimate, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor
care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
25. După finalizarea evaluării ofertelor, elaborează şi propune spre aprobare Raportul procedurii de atribuire
26. Asigură, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, formularea punctului de vedere al autorităţii
contractante cu privire la notificările prealabile și a contestaţiilor formulate de către ofertanţii/potenţialii
ofertanţi, implicaţi în procedurile de achiziţie publică şi transmiterea documentelor solicitate de către CNSC, în
vederea soluţionării contestaţiilor;
27. Întocmeşte şi transmite, conform prevederilor O.G.30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, documentele solicitate de către
Ministerul Finanțelor Publice, ANAP, prin Serviciul de Verificare Regiunea N-E, pentru contractele de achiziţie
care sunt supuse verificării, în baza Deciziei de verificare;
28. Informează candidaţii şi ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică
(comunică rezultatul procedurii in SICAP );
29. Întocmeşte, împreună cu compartimentul juridic şi alte compartimente de specialitate din cadrul entităţii
(care au inaintat referatele de necesitate şi oportunitate), contractul de achiziţie publică;
30. Raportul procedurii se introduce în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat
cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat;
31. Asigură publicarea în SICAP anunţul de atribuire, în termenul stabilit de lege;
32. Asigură publicarea în SICAP notificările privind achiziţiile directe off-line, conform legii;
33. Contractele semnate şi înregistrate le înaintează Direcţiei economice şi persoanelor din compartimentele cu
atribuţii de urmărire, derulare şi îndeplinire a acestora;
34. Având în vedere faptul că garanția de bună execuție se constituie in termen de 5 zile după semnarea
contractului, constituirea garanției de bună execuție cade în sarcina compartimentelor cu atribuţii de urmărire,
derulare şi îndeplinire a acestora;
35. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, în desfăşurarea procedurilor privind păstrarea
confidentialităţii documentelor de achiziție şi a securităţii acestora;
36. Întocmeşte dosarul de achiziţie publică pentru fiecare contract atribuit;
37. Efectueaza raportările legale privind procedurile de achiziţii publice;
38. Efectuează reînnoirea anuală a certificatului digital.
39. Respecta normele de sanatate si securitate in munca , pe cele de prevenirea si stingerea incendiilor precum si
regulamentul intern al primariei.
40. Furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în vederea desfăşurării în condiţii optime ale
auditurilor interne .

