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FIȘA POSTULUI 

 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului : CONSILIER 

ACHIZIȚII PUBLICE  

Denumirea activității CONSILIER 

ACHIZIȚII PUBLICE 

ÎN ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ 

2. Nivelul postului:  FUNCȚIE PUBLICĂ 

DE EXECUȚIE 

Codul COR al activității - 

Scopul principal al postului:  Necesitatea existenței postului se deduce din aplicarea unitară a 

cadrului legislativ în domeniul achizițiilor publice, prin platforme de achiziție online de tip 

SICAP și SEAP, conform art. 392, alin. 1 din Codul administrativ probat prin OUG Nr. 

57/2019. Contribuția postului în cadrul autorității administrativ-teritoriale se regăsește cu 

precădere în activitatea de achiziție, precum și în actele, altele decât administrative, emise de 

către autoritate la solicitarea terțelor persoane sau din oficiu. 

 
 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate: SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ JURIDICE SAU ECONOMICE  

2. Perfecţionări (specializări): Da. 

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): MEDIU. 

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): LIMBA ENGLEZĂ-AVANSAT. 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

 Capacitate de a lucra în condiții de stres. 

 Capacitatea de analiză și sinteză. 

 Capacitate de lucru în echipă şi independent. 

 Autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândită. 

 Adaptabil şi receptiv la schimbări. 

 Promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor. 

 Profesionalism. 

 Spirit de observație. 

 Creativitate și spirit de inițiativă. 

 Corectitudine, fidelitate şi păstrarea confidenţialităţii. 

 Capacitate de comunicare scrisă şi orală. 

 Asumarea responsabilităţii. 

 Tact în relațiile cu persoanele cu care relaționează în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

 Cunoașterea în detaliu a atribuțiilor și limitelor de competență ale demnitarilor publici, funcționarilor publici și 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a consiliului local. 

 

Responsabilități 

a. Specifice 

 Centralizează referatele de necesitate venite de la celelalte compartimente. Prezintă centralizatoarele conducătorului instituției și 
contabilului înspre aprobare. Elaborează și actualizează pe baza necesităților transmise de către celelalte compartimente ale 

autorității contractante, un program anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de 
achiziție pentru fiecare an; 

 Respectarea regulamentului intern și a procedurilor de lucru pentru activitățile specifice cuprinse în fișa postului; 

 Elaborează și coordonează procedurile de atribuire cu respectarea prevederilor Legii Nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Întocmește dosarul de licitație publică;  

 Derulează procedurile specifice de achiziție publică;  

 Evaluează ofertele depuse;  

 Atribuie contractul de achiziție publică; 

 Gestioneaza contestațiile formulate în procedura de atribuire a contractului; 

 Se îngrijește de primirea la termen a caietelor de sarcini/termenelor de proiectare întocmite de serviciile/birourile sau    
compartimentele care solicită achiziția publică realizate de consultant; 

 Aprovizionează instituția cu materialele consumabile conform referatelor funcționarilor și a solicitării primarului; 



 Colaborează cu celelalte compartimente – respectiv promotorul local al comunei Liebling în vederea furnizării informaţiilor necesare 
pentru finalizarea procedurilor de achiziție publică; 

 Ține evidența contractelor de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii, constituie și se asigură ca se pastreaza dosarul achizitiei 
publice arhivat corespunzător; 

 Să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atât timp cât este necesar, pentru 
realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;   

 Să se asigure că elaborează răspunsuri la adresele repartizate, la clarificările adresate de operatorii economici, pe care le prezintă 
conducătorilor ierarhici, pentru verificare și semnare; 

 Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de către primarul comunei Liebling. 
 

b. Privind situațiile de urgență 
 Dacă angajatul observã un incendiu, are obligația sã anunțe prin orice mijloc serviciile de urgențã, primarul sau poliția și sã ia mãsuri, 

dupã posibilitãțile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului. 

 În cazul în care anunțul de incendiu s-a fãcut cu rea-credințã, fãrã motiv întemeiat, autorul rãspunde contravențional sau penal, 
potrivit legii, și suportã cheltuielile ocazionate de deplasarea forțelor de intervenție. 

 Are urmatoarele obligații principale: 

 Să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de angajator; 

 Să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la 
dispoziție de catre angajator; 

 Să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară; 

 Să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al conducatorului instituției, instalației, echipamentului, 
dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislației în vigoare; 

 Să aducă la cunoștință conducatorului instituției, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de 
incendiu; 

 Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștintă, sub orice formă, de angajator; 

 Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor 
tehnice, precum și celor date de conducătorul instituției, după caz; 

 Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva 
incendiilor; 

 Să comunice, imediat după constatare, conducãtorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva 
incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizatã la 
sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor; 

 Să coopereze cu salariații desemnați de angajator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în 
domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

 Să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncã, în cazul apariției oricărui pericol iminent de 
incendiu; 

 Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor; 

 Să participe la instruirile de la angajare în domeniul situațiilor de urgență (instruirea introductiv-generală, instruirea la 
locul de munca): 

 Să participe la instruirile periodice în domeniul situațiilor de urgență (atunci când acestea sunt programate) dupa ce au fost 
informați în prealabil de catre șeful ierarhic (șeful locului de muncă); 

 Să participe la instruirile suplimentare în domeniul situațiilor de urgență (atunci cand acestea sunt programate) dupa ce au 
fost informați în prealabil de catre șeful ierarhic (sediul locului de munca). 

c. Privind securitatea și sănătatea în muncă 
 Fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregatirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite 

din partea angajatorului, astfel încat să nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana, cât și 
alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

 In mod deosebit, angajații au urmatoarele obligații: 

 Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de 
producție; 

 Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, dupa utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul 
destinat pentru păstrare; 

 Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de 
securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect 
aceste dispozitive; 

 Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de munca despre care au motive intemeiate 
să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecț ie; 

 Să aducă la cunoștință conducătorului locului de munca și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 

 Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea 
oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și 
securității lucrătorilor; 

 Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se 
asigure că mediul de munca și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 
activitate; 

 Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare 
a acestora; 

 Să dea relațiile solicitate de catre inspectorii de munca și inspectorii sanitari. 

 Să participe la instruirile de la angajare în domeniul securității și sănătății în muncă (instruirea introductiv-generală, 
instruirea la locul de munca); 

 Să participe la instruirile periodice în domeniul securității și sănătății în muncă (atunci când acestea sunt programate) după 
ce au fost informați în prealabil de către șeful ierarhic (șeful locului de muncă). 



 sa participe la instruirile suplimentare (reinstruiri) in domeniul securitatii si sanatatii in munca (atunci cand acestea sunt 
programate) dupa ce au fost informati in prealabil de catre seful ierarhic (seful locului de munca). 

 Fiecare lucrător se va prezenta la cabinetul de medicina a muncii pentru efectuarea la termenele stabilite de medicul de medicina 
muncii al unității, controlul medical periodic sau, dupa caz, controlul psihologic periodic, datele medicale obținute fiind evidențiate 
în “FIȘA DE APTITUDINE” si solutionate prin parafa medicului de medicina muncii în “FIȘA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL 

SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” pentru anul în curs. 

d. Privind mediul 

 Respectă la identificarea periodică a aspectelor de mediu, determinarea semnificației lor, stabilirea obiectivelor specifice și crearea 
programelor de management de mediu. 

 Verifică ținerea sub control a aspectelor de mediu. 

 Gestionează și controlează materialele și deșeurile. 

 Respectă îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte. 

 Dezvoltă, implementează și menține SSM, sub conducerea reprezentantului organizației. 

 Participă la identificarea necesităților de control operațional și coordoneaza implementarea și menținerea acestora. 

 Monitorizează performanțele de mediu față de aspectele de mediu semnificative și cerințele reglementărilor identificate. 

 Participă la dezvoltarea și implementarea planurilor de pregătire și răspuns în situații de urgență. 

 Respectă elaborarea unor noi proceduri operationale și instrucțiuni de lucru necesare optimizării activităților de protecție a mediului. 

e.Atribuții pe linie de S.C.I.M.: 

 Identifică obiectivele specifice postului deținut. 

 Identifică acţiunile şi activităţile pentru realizarea obiectivelor specifice. 

 Stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu ce le revin, în limita competenţelor şi 

responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile postului. 

 Identifică, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice şi stabilesc acţiunile care să 

menţină riscurile în limite acceptabile. 

 Evaluează realizarea obiectivelor specifice. 

 Informează prompt Comisia (Comisia de implementare a S.C.I.M. stabilită prin Dispoziție a Primarului) cu privire la 

rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului. 

 Aduce la îndeplinire măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de control intern/managerial din cadrul instituției. 

 Participă la şedinţele Comisiei, atunci când sunt solicitați, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite. 

 Asigură aprobarea şi transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial. 
 

Identificarea funcţiei corespunzătoare postului 

1. Denumire: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE 

2. Nivelul studiilor: SUPERIOARE 

3. Gradul profesional: ASISTENT 

4. Vechimea în specialitate necesară: 1 AN 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice: 
- subordonat faţă de Primarul, Viceprimarul si Secretarul general al comunei Liebling. 
b) Relaţii funcţionale:  
- cu personalul Primariei comunei Liebling. 
3. Limite de competenţă:   
 Decizii cu privire la modul de realizare a atribuţiilor ce-i revin. 
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: 

-. 
 

Luat la cunoştinţă de către: ocupantul postului 
 
1. Numele şi prenumele    -  
2. Semnătura     .......................... 
3. Data       
 

Luat la cunoştinţă de către:  Primarul comunei  
 
1. Numele şi prenumele    IOAN GHEORGHE MUNTEANU 

2. Semnătura     .......................... 
3. Data       
 
 


