
 
 

EXPERT CONFORMITATE 
 
ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ALE POSTULUI: 

- Elaborează rapoarte trimestriale și semestriale referitoare la activitatea serviciului privind 
modul de realizare a Planului Anual de Achiziţii (PAA);  

- Verifică modul de derulare a contractelor din punct de vedere al respectării termenilor 
comerciali stabiliţi, date de predare, livrabile, emitere/primire facturi, constituirea şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie, emiterea certificatului constatator etc.; 

- Întocmeste,  dupa caz, puncte de vedere cu privire la documentele  elaborate privind 
aplicarea  procedurilor  de atribuire/metode de achizitie; 

- Acordă consultanță de specialitate în procesul de achiziţii, urmărind încadrarea în 
prevederile legale aplicabile A.S.F.; 

- Verifică îndeplinirea termenelor legale în derularea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Verifică îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, conform prevederilor OUG 
nr.34/2006, cu modificările și completarile ulterioare; 

- Exprimă puncte de vedere asupra documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării 
unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, înainte de aprobarea de către 
conducere; 

- Supraveghează modul de constituire a dosarelor de achiziție publică; 

- Semnează pentru conformitate toate dosarele de achizitii publice; 

- Participă la întocmirea, definitivarea și actualizarea PAA, în funcţie de bugetul aprobat şi 
în funcţie de rectificarea bugetară şi asigură urmărirea programului de achiziţii din punct 
de vedere al execuţiei; 

- Supraveghează modul de implementare a PAA pe parcursul anului. 
 

 

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 
 

Studii și experiență:  
- Studii superioare economice/tehnice/juridice absolvite cu diplomă de licență; 
- Cursuri de specialitate în domeniul achizițiilor publice - preferabil; 
- Experientă de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare în domeniul achizițiilor publice; 
- Experiență de minimum 1 an în auditul achizițiilor publice - preferabil;   
- Cunoștințe de legislație specifică activității de achiziții publice; 
- Cunoștințe de utilizare platformă SEAP; 
- Cunoștințe MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook - nivel mediu; 
- Cunoștințe de limba engleză - nivel mediu. 

 
Competențe organizaționale:  

- Orientare către rezultate;  
- Muncă în echipă;  
- Creativitate și inovație;  
- Etică și integritate;  
- Înțelegere și tact organizațional.  

 


