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Anexa 1 la Referat nr. IES�REF 40 / 24.05.2022

Fișa postului
Expert achiziții publice, grad profesional II

Atribuţii:
1. Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului;

2. Centralizează referatele de necesitate privind achizițiile de produse, materiale,
obiecte de inventar, mijloace fixe, echipamente, servicii și lucrări întocmite de
compartimentele Centrului;

3. Întocmește documentația specifică pentru demararea și derularea procedurilor
legale de achiziție publică cuprinse în programul anual de achiziții publice  aprobat
pentru Centru;

4. Primește şi analizează referatele de necesitate, caietele de sarcini, temele de
proiectare, listele cu cantități de materiale și lucrări;

5. Verifică existența fondurilor alocate din buget pentru fiecare achiziție în parte;

6. Întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate Proiectul Programului
Anual al Achizițiilor Publice şi Strategia Anuală a Achizițiilor Publice, pe care le
supune spre avizare contabilului-șef şi spre aprobare directorului Centrului;

7. Răspunde de utilizarea vocabularului comun al achizițiilor publice �CPV� pentru
clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor;

8. Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor
comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și
întocmește nota privind determinarea valorii estimate;

9. Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de
achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de
atribuire;

10. Întocmește calendarul fiecărei  proceduri de achiziție publică, stabileşte
perioadele care trebuie respectate între data transmiterii spre publicare a
anunţurilor şi de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi data
limită pentru depunerea ofertelor în funcţie de complexitatea contractului;

11. Întocmeşte nota justificativă cu privire la impunerea unor cerinţe minime de
calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori la capacitatea tehnică şi
profesională a operatorilor economici;
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12. Propune cuantumul garanţiilor de participare şi de bună execuţie, în corelaţie cu
valoarea contractului de achiziţie publică, conform prevederilor legale precum şi
forma de constituire a acestora;

13. Răspunde de întocmirea şi îndeplinirea tuturor formalităţilor de
publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu
prevederile legale;

14. Răspunde şi asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de
desfăşurare a procedurii de atribuire;

15. Răspunde şi asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor pentru
procedurile organizate;

16. Urmărește derularea contractelor specifice activității tehnico-administrative a
Centrului, respectiv care au ca obiect prestări servicii tehnico-administrative,
furnizare de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, echipamente, asigurarea
utilităților necesare pentru desfășurarea activității și altele asemenea;

17. Ia măsuri cu privire la reabilitarea patrimoniului Centrului, făcând propuneri de
reparații curente/capitale necesare;

18. Propune, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, cheltuielile de capital
de natura dotărilor independente;

19. Întocmește documentele centralizatoare privind achizițiile publice  și le
transmite compartimentului Comunicare în vederea publicării acestora în
secțiunea Transparență de pe site-ul Centrului, potrivit Anexei nr. 4 la HG
1269/2021.

20. Îndeplinește orice atribuții dispuse de conducerea Centrului sau rezultate din
actele normative în vigoare.
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