ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
pentru posturile scoase la concursul de recrutare din data de 13.09.2019

I. Consilier grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice (studii administrative):
- Elaborarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor
comunicate de celelalte compartimente din cadrul ministerului;
- Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori,
în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, publicarea anunţurilor de
participare şi a invitaţiilor de participare în SICAP;
- Asigurarea derularii procedurilor de organizare a licitaţiilor publice guvernamentale în vederea
atribuirii contractelor de achizitie publică pentru proiectele în domeniul IT&C, a achiziţionării
echipamentelor în domeniul societăţii informaţionale şi comunicaţiilor, a atribuirii contractelor
de achiziție publică de servicii și de produse, a verificării bonităţii financiare şi solvabilităţii
acestora, a încheierii contractelor cu câştigătorii licitaţiilor pentru Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale;
- Urmărirea derulării contractelor de achiziţii publice, a contractelor de investiţii, a contractelor
pentru aprovizionare, a contractelor de prestări servicii, a contractelor pentru lucrări, se
efectuează de către membrii comisiilor numite prin Ordin de Ministru;
- Acordarea asistenţei de specialitate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii din cadrul
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;
- Derularea în SICAP a procedurilor de achiziţii publice elaborate și derulate de Organismul
Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale;
- Participarea directă şi verificarea întocmirii documentaţiilor de atribuire pentru procedurile
derulate de MCSI, în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, din bugetul aprobat,
inclusiv pentru fonduri externe nerambursabile (FEN);
- Iniţierea şi derularea procedurilor de achiziţie publică din bugetul aprobat pentru fonduri externe
nerambursabile (FEN) pentru MCSI;
- Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legile
nr. 98,99,100,101/2016, modificate și completate;
- Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
- Constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit actelor normative în vigoare în sfera de
activitate a direcţiei dispuse de conducerea instituţiei.

II. Consilier grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice (studii economice/juridice/
inginerești):
- Elaborarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor
comunicate de celelalte compartimente din cadrul ministerului;
- Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori,
în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, publicarea anunţurilor de
participare şi a invitaţiilor de participare în SICAP;
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- Asigurarea derularii procedurilor de organizare a licitaţiilor publice guvernamentale în vederea
atribuirii contractelor de achizitie publică pentru proiectele în domeniul IT&C, a achiziţionării
echipamentelor în domeniul societăţii informaţionale şi comunicaţiilor, a atribuirii contractelor
de achiziție publică de servicii și de produse, a verificării bonităţii financiare şi solvabilităţii
acestora, a încheierii contractelor cu câştigătorii licitaţiilor pentru Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale;
- Urmărirea derulării contractelor de achiziţii publice, a contractelor de investiţii, a contractelor
pentru aprovizionare, a contractelor de prestări servicii, a contractelor pentru lucrări, se
efectuează de către membrii comisiilor numite prin Ordin de Ministru;
- Acordarea asistenţei de specialitate pentru achiziţiile publice de produse şi servicii din cadrul
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;
- Derularea în SICAP a procedurilor de achiziţii publice elaborate și derulate de Organismul
Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale;
- Participarea directă şi verificarea întocmirii documentaţiilor de atribuire pentru procedurile
derulate de MCSI, în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, din bugetul aprobat,
inclusiv pentru fonduri externe nerambursabile (FEN);
- Iniţierea şi derularea procedurilor de achiziţie publică din bugetul aprobat pentru fonduri externe
nerambursabile (FEN) pentru MCSI;
- Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legile
nr. 98,99,100,101/2016, modificate și completate;
- Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
- Constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit actelor normative în vigoare în sfera de
activitate a direcţiei dispuse de conducerea instituţiei.
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