
Atribuţii şi responsabilităţi: 
a) Privind exercitarea postului 

- Intocmeste rapoarte si analize privind activitatea desfasurata; 
- Participa la elaborarea planului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi 

priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante. 
- anual, după aprobarea bugetului local cât şi după aprobarea de rectificare a bugetului local, 

întocmeşte listele obiectivelor de investiţii pe surse de finantare precum si admiterile la 
finantare pe obiective de investitii; 

- propune recuperarea creantelor fiscale ca urmare a dispozitiilor emise  prin retinerea din 
garantia de buna executie a contravalorii lucrarilor sau serviciilor executate 
necorespunzator 

- la finele fiecarui an bugetar intocmeste  situatia realizarilor, decontarilor si a restului de 
executat fizic si valoric ,la contractele incheiate in vederea cuprinderii in bugetul anului 
urmator; 

- iniţiază şi face propuneri pentru întocmirea de proiecte, finanţate de Uniunea Europeană, 
indiferent de domeniu, în cadrul competenţelor consiliului local stabilite de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale;  

- aduce la cunoştinţa primarului, viceprimarului, secretarului, programele propuse spre 
finanţare de către Uniunea Europeană şi alte institutii finanţatoare;  

- participa la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă contractate de comuna 
Cruset din fonduri structurale.  

- participă ca membri in comisiile de evaluare a ofertelor, întocmeşte procesele verbale ale 
sedinţei de deschidere a ofertelor, solicitările de clarificari şi le transmite ofertanţilor 
participanţi la procedura de atribuire, redactează procesele verbale intermediare, rapoartele 
intermediare şi finale ;  

- elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante si respectiv toate 
documentele solicitate de catre CNSC, în cazul existenţei unei contestaţii; 

- duce la îndeplinire măsurile impuse autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor; 

- întocmeşte şi transmite, conform prevederilor legale, către Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice  raportari cu privire la rezultatul 
activitatii de achizitii ( toate tipurile de  contracte atribuite ) pentru anul bugetar; 

- predă la arhivă toate documentele, cuprinse în nomenclatorul arhivistic, documente 
intocmite de serviciul achizitii publice. 

- Soluţionează orice sesizări, cereri, petiţii repartizate spre soluţionare. 
- Intocmeste dosarul fiecarei achizitii publice 
- Urmareste intocmirea dosarului de achizitie publica 
- Intocmeste nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire; 
- Solicită clarificări operatorilor economici, în funcție de specificul achiziției și a 

documentelor prezentate de aceștia; 
- Elaborează conținutul documentației de atribuire-când este cazul (referate, note 

justificative, fișe de date, strategie), pe baza documentaţiei primite de la compartimentele 



din cadrul unitatii, care solicită demararea acestora, cu sprijinul colegilor din cadrul 
Compartimentului Achiziții Publice 

- Selectează modalitatea de realizare a achizițiilor publice, respectiv prin achiziție directă 
sau, după caz, prin utilizarea uneia din procedurile de atribuire: licitație deschisă, 
restrânsă, procedură simplificată, concursul de soluții. 

- Elaborează strategia/nota justificativă pentru procedura selectată/achiziția directă. 
- Elaborează, utilizează și arhivează documentația de atribuire a contractelor de achiziție 

documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție 
publică și de procedura de atribuire selectată pentru aceasta. 

- Răspunde de respectarea întocmai a modalităților de desfășurare pentru fiecare din 
procedurile de atribuire selectate și lansate; 

- Întocmește și păstrează dosarul achiziției publice cu toate documentele aferente conținute 
de acesta, specificate conform legislației în vigoare; 

- Organizează și arhivează documentele aferente activității desfășurate; 
- Asigură organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru bunuri, servicii şi lucrări in baza 

legii. 

- Organizează şi desfăşoară activităţi privind primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la 
procedurile organizate; 

- Conlucrează cu alte servicii de specialitate din instituţie pentru a obţine sprijinul necesar 
în rezolvarea problemelor specifice, care au conexiuni cu activitatea acestora; 

- Ține evidenţa, gestionează şi asigură conservarea arhivei; 
- Păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate; 
- Respectă dispozițiile Regulamentului European nr. 679/2016 și a Legii nr. 190 din 18 

iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date 

   b) Privind securitatea şi sănătatea muncii 
1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu 
instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot 
fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 
2. Să comunice imediat superiorului sau ierarhic orice situație de muncă despre care are 
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, 
precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 
3. Să aducă la cunostință superiorului sau ierarhic accidentele suferite de propria persoană;  
4. Să coopereze cu superiorul sau ierarhic, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă 
realizarea ori căror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii 
sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor; 
5. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății 
în muncă și măsurile de aplicare a acestora; 
6. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari; 



7. Să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, sub influența substanțelor 
halucinogene, oboseală sau boală, să nu consume băuturi alcoolice la locul de muncă, să nu 
utilizeze telefoane mobile, radiouri, mp3, mp4 playere, care ar putea distrage atenția și ar 
favoriza producerea de evenimente sau accidente de muncă; 
8. Să cunoască, să respecte și să aplice prevederile legislației de securitate și sănătate în 
muncă în vigoare, precum și a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă; 
9. Participă necondiționat la controlul medical la angajare și periodic; 
Securitatea la incendiu 
1. Să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de 
superiorul sau ierarhic; 
2. Să intrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru 
apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziția organizației; 
3. Să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specific activităților pe care le 
organizează sau le desfășoară; 
4. Să aducă la cunoștința superiorului sau ierarhic orice defecțiune tehnică ori altă situație 
care constituie pericol de incendiu. 
5. Să utilizeze materialele produsele și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice; 
7. Să participle necondiționat la instruirile și testările pe linie de Situații de Urgență, P.S.I. 
organizate în cadrul organizației; 
8. Să participle necondiționat la simulările/exercițiile pe linie de Situații de Urgență, P.S.I. 
organizate în cadrul organizației; 
9. În caz de incendiu să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în 
pericol sau în dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanților 
autorităților administrației publice, precum și a personalului serviciilor de urgență;  
10. Să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, și să ia măsuri, după posibilitățile sale, 
pentru limitarea și stingerea incendiului; 
11. Să cunoască măsurile de prim ajutor și evacuare în cazulunor situații de urgență și să le 
aplice imediat în caz de accident; 
12. Să informeze autoritățile sau serviciile de urgență abilitate, prin orice mijloace, inclusive 
telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminența producerii sau producerea oricărei 
situații de urgență despre care iau cunostință. 

   c) Privind regulamentele / procedurile de lucru 
 - Respectă procedurile de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea în 
întocmirea şi predarea rapoartelor etc.) 
- Respectă şi asigură cunoaşterea şi aplicarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului  de  
Organizare şi Funcţionare. 
- Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă aplicabil 

   d) Protecția datelor cu caracter personal 

- Va respecta cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter personal; 
- Să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter 

personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 
- Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 

informatice, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale de 
serviciu sau a fost autorizată de către superiorul sau ierarhic; 

- Nu va face nici măcar indirect publice evenimente, proceduri de lucru, detalii tehnice sau sa 



discute competenta, salarizarea, contractele de munca sau contractele comerciale ale 
angajatorului sau actele încheiate cu angajatorul; 

   e) Privind disciplina muncii 
- Se prezintă la program în stare fizică și psihică bună. 
- Respectă programul de lucru, nu absentează nemotivat (decât dacă se ivesc situații neprevăzute, caz în 
care își anunță în cel mai scurt timp posibil șeful ierarhic) 
- se prezintă la muncă, dacă este solicitat, în caz de urgențe pentru rezolvarea problemelor  care pot 
împiedica desfășurarea activității, în vederea evitării sincopelor. 
- Răspunde material, civil, penal față de societate si/sau fata de terți pentru orice prejudiciu  produs în 
timpul derulării contractului de munca sau în legătură cu munca sa pentru pagubele materiale produse sau 
alte acțiuni care au adus prejudiciu societății (nerespectarea SSM,   Protecția   Mediului, punerea   in 
pericol a vieții persoanelor sau autovehiculelor accidentate din vina lui). 
- Nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele 
autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;  

 
   f) Program de lucru:  Luni-Vineri, 08.00-16.00 
*Indeplineste si alte atributii/functii date prin dispozitia primarului 
 


