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Dezvoltat în cadrul proiectului 

SIPOCA 625 – „Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul 
Achizițiilor Publice (SNAP) prin consolidarea capacității administrative a ANAP 
și a autorităților contractante” 

 

Material elaborat de Integrate Investment în calitate de consultant local al Băncii Mondiale 
pentru acordul de servicii de consultanță încheiat între Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare și Agenția Națională de Achiziții Publice, intitulat: „Assessment of 
the Public Procurement System and Further Support to the Implementation of the Public 
Procurement Strategy” (Reimbursable Advisory Services Agreement - Project Number 
P169141). 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081%7EpagePK:64168427%7EpiPK:64168435%7EtheSitePK:3046012,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081%7EpagePK:64168427%7EpiPK:64168435%7EtheSitePK:3046012,00.html
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Analiza ocupațională pentru ocupația: 

Expert achiziții publice 

 

Surse utilizate și tehnici de colectare a datelor 

 

Sectorul: Administrație și servicii publice 

 

 

Realizată de expert consultant:  

 

Integrate Investment, 

în calitate de consultant local al Băncii Mondiale pentru acordul de servicii de consultanță 

încheiat între Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Agenția Națională de 

Achiziții Publice, intitulat: „Assessment of the Public Procurement System and Further Support 

to the Implementation of the Public Procurement Strategy” (Reimbursable Advisory Services 

Agreement - Project Number P169141) 

 

 

I. Surse utilizate 

 

I.1 Surse primare utilizate 

 

i. Chestionar având ca obiect general profesionalizarea achizițiilor publice și analiza 

nevoilor de formare, aplicat prin publicare pe adresa de internet a Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, adresat 

persoanelor ce derulează activități de achiziții publice la nivelul autorităților și 

entităților contractante(peste 230 de respondenți) 

 

ii. Chestionar având ca obiect general profesionalizarea achizițiilor publice și analiza 

nevoilor de formare, aplicat prin publicare pe adresa de internet a Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, adresat 

persoanelor cu funcții de conducere în domeniul achizițiilor publice (peste 100 de 

respondenți) 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081%7EpagePK:64168427%7EpiPK:64168435%7EtheSitePK:3046012,00.html
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iii. Chestionar având ca obiect selectarea autorităților contractante ce beneficiază de 

sprijin pentru îmbunătățirea proceselor de achiziții publice ale acestora, aplicat prin 

publicare pe adresa de internet a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în luna 

noiembrie 2019 (peste 500 de respondenți) 
 

iv. Workshop-uri (două) având ca obiect nevoia de competențe în sistemul de achiziții 

publice național derulate în luna octombrie 2019 cu persoane ce derulează activități 

de achiziții sau au funcții de conducere în domeniul achizițiilor publice, aproximativ 20 

de participanți pentru fiecare workshop, unul fiind dedicat autorităților publice centrale, 

iar cel de-al doilea autorităților publice locale 

 

v. Studierea fișelor de post disponibile în mod liber (19 fișe de post) 

 

vi. Solicitarea de feedback participanților la workshop-urile având ca obiect pregătirea și 

planificarea achizițiilor publice, cu privire la anumite aspecte ale practicii – 4 serii a 

câte 4 sesiuni derulate în perioada iunie-iulie 2020 (în total peste 130 de participanți 

din peste 30 autorități și entități contractante) 

 

vii. Interviuri (6) cu personalul implicat în derularea activităților de achiziții publice sau cu 

funcții de conducere în domeniul achizițiilor publice, în cadrul unor autorități/entități 

contractante majore, cu achiziții peste pragurile valorice prevăzute în directivele UE 

privind achizițiile publice și care necesită publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (iulie-august 2020 / durata estimată: aproximativ 30-45 minute per 

interviu; durată efectivă a fiecărui interviu: 38-62 minute) 

 

viii. Observația directă realizată de personalul Integrate Investment în calitate de prestator 

de servicii de achiziții auxiliare 

 

ix. Experiența directă, practica în profesie, în cadrul sistemului național și european de 

achiziții publice, precum și pe plan internațional 
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I.2 Surse oficiale utilizate 

 

i. Acte normative naționale și la nivelul UE care reglementează activitățile de achiziții 

publice, determinând astfel profilul ocupațional într-o foarte mare măsură, spre 

exemplu: Directiva 2014/24/EU, Directiva 2014/25/EU, Legea nr. 98/2016, Legea nr. 

99/2016, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

ii. Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 901/2015 

 

iii. Ghidul achizițiilor publice online (https://achizitiipublice.gov.ro/home) 

 

iv. Recomandarea (UE) 2017/1805 a Comisiei din 3 octombrie 2017 cu privire la 

profesionalizarea achizițiilor publice – Construirea unei arhitecturi pentru 

profesionalizarea achizițiilor publice (2017) OJ L 259/28 
 

v. Colecția de bune practici în domeniul profesionalizării achizițiilor publice intitulată 

“Building an Architecture for the Professionalisation of Public Procurement: Library of 

Good Practices and Tools Accompanying the European Commission Recommendation” 

(Publications Office of the European Union, 2017) 
 

vi. Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Transformarea achizițiilor 

publice pentru ca acestea să funcționeze în și pentru Europa, COM (2017) 572 final 

 

vii. Cadrul de competențe european pentru profesioniștii în domeniul achizițiilor publice – 

European Commission, ”ProcurCompEU – European Competency Framework for Public 

Procurement Professionals” (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

2020) (nepublicată, în curs de publicare) 
 



 
ANALIZA OCUPAȚIONALĂ PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE: 
SURSE UTILIZATE ȘI TEHNICI DE COLECTARE A DATELOR 

 
Pag. 4 din 32 

 

viii. Chartered Institute of Procurement and Suppy,”The Global Standard for 

Procurementand Supply” (versiunea 3.1, 2018, 

https://www.cips.org/knowledge/global-standard-for-procurement-and-supply/) 

 

 

I.3 Surse secundare utilizate 

 

i. Literatura de specialitate, în măsura în care a fost necesar pentru clarificarea unor 

aspecte, concepte sau interpretări, precum și pentru orientare generală 

 

 

II. Tehnici de colectare a datelor 

 

II.1 Specificul ocupației de expert achiziții publice și impactul asupra metodologiei 

de elaborare a analizei ocupaționale 

 

Complexitatea și anvergura activităților de achiziție publică determină caracteristicile abordării 

metodologice în ceea ce privește analiza ocupațională pentru ocupația de expert achiziții 

publice. Mai jos arătăm specificul acestor activități și, pe baza acestora, obiectivele analizei 

ocupaționale / revizuirii standardului ocupațional. 

 

Context 

 

Strategia Națională în Domeniul Achizițiilor Publice (SNAP)1 are în vedere măsuri menite să 

îmbunătățească calitatea cadrului legislativ, să asigure coerența și eficiența generală a 

sistemului instituțional, să îmbunătățească regularitatea și calitatea procesului de achiziții 

publice și, în același timp, creșterea capacității autorităților contractante, cu accent pe aspecte 

legate de profesionalizare și integritate. 

 

SNAP identifică și abordează nevoia de profesionalizare a acestui domeniu ca o prioritate. De 

asemenea, la nivelul UE, Recomandarea Comisiei Europene privind profesionalizarea 

 
1 Aprobată prin HG 901/2015. 
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achizițiilor publice2 și Strategia Comisiei Europene privind achizițiile publice3 promovează 

profesionalizarea achizițiilor publice în Statele Membre, pregătirea și gestionarea carierei 

persoanelor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice fiind considerată o prioritate. 

 

În calitate de instituție responsabilă de implementarea Strategiei Naționale în domeniul 

Achizițiilor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) are printre atribuțiile 

principale inițierea și susținerea politicilor și acțiunilor de profesionalizare a personalului 

implicat în achizițiile publice. 

 

În acest context ANAP derulează în prezent proiectul SIPOCA 625 – „Sprijin în implementarea 

Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice (SNAP) prin consolidarea capacității 

administrative a ANAP și a autorităților contractante”, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

 

Intervențiile în cadrul proiectului au ca obiect măsuri pentru a sprijini profesionalizarea 

personalului implicat în achiziții publice, inclusiv crearea unui cadru general de competențe, 

revizuirea standardului ocupațional existent pentru ocupația de „Expert achiziții publice” și 

dezvoltarea cadrului general pentru pregătirea de specialitate în domeniul achizițiilor publice. 

Analiza ocupațională aferentă revizuirii standardului ocupațional existent pentru „Expert 

achiziții publice” este de asemenea realizată cu resursele și prin instrumentele dezvoltate în 

cadrul acestui proiect de consolidare a capacității administrative a autorităților contractante.  

 

Importanța achizițiilor publice la nivel național și european 

 

Domeniul achizițiilor publice este de o importanță deosebită. În Uniunea Europeană, achizițiile 

publice reprezintă peste 14% din produsul intern brut4. În termeni nominali, acest procent 

înseamnă 2000 de miliarde de Euro care sunt utilizați anual de autorități și instituții publice 

(și alte instituții asimilate de lege în acest sens) pentru achiziții de lucrări, servicii și produse5. 

În România, la nivelul anului 2017 valoarea estimată a procedurilor de achiziție finalizate prin 

atribuirea unui contract sau semnarea unui acord-cadru a fost de aproximativ 60 de miliarde 

 
2 Recomandarea Comisiei Europene (UE) 2017/1805 (2017) OJ L 259/28. 
3 Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Transformarea achizițiilor publice pentru ca acestea să funcționeze în și pentru Europa, COM 
(2017) 572 final. 
4 https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm#performance 
5 https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en  
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de lei, iar cea a contractelor și acordurilor-cadru la momentul atribuirii de aproximativ 57 de 

miliarde de lei6. Numai în România există aproximativ 13500 autorități contractante care, 

conform legii, derulează activități de achiziție publică7, iar aproximativ 3800 de autorități și 

entități contractante derulează în mod curent astfel de activități, astfel cum reiese din 

publicarea de anunțuri  de atribuire în sistemul electronic de achiziții publice8.  

 

Având în vedere volumul fondurilor publice utilizate prin intermediul achizițiilor publice, 

impactul pe care modalitatea de utilizare îl are asupra obiectivelor, strategiilor și politicilor 

publice în general, nevoia de transparență și eficiență în utilizarea acestor fonduri, precum și 

evitarea neregulilor și a fraudelor, inclusiv a corupției, activitățile de achiziție publică sunt 

puternic reglementate atât la nivelul UE cât și la nivel național, astfel cum am detaliat mai 

jos. 

 

Activitatea de achiziții publice se referă la „achiziția” de către autoritățile și instituțiile publice 

(precum și de către alte instituții asimilate de lege acestora) de produse, lucrări și servicii de 

pe piața liberă, necesare funcționării sau îndeplinirii obiectivelor acestor instituții, indiferent 

dacă ”lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public”9. 

De asemenea, achiziția poate avea loc prin cumpărare dar și, în cazul produselor spre 

exemplu, prin ”închiriere, leasing […] ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul 

cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse,indiferent dacă dobândeşte sau 

nu proprietatea asupra acestora”10.  

 

Mai mult, domeniul achizițiilor publice include achizițiile realizate de autorități sau instituții de 

tipul celor mai sus menționate prin atribuirea de contracte de concesiune publică de lucrări 

sau servicii, respectiv a contractelor cu titlu oneros, în care ”contraprestaţia pentru lucrări 

 
6 Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ”Indicatorii de monitorizare a eficienței 
procedurilor de achiziție publică finalizate prin contract / acord-cadru în anul 2017”, pag. 4-5, 
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/06/Indicatorii-de-monitorizare-a-eficienței-procedurilor-de-
achiziție-publică-finalizate-prin-contract-sau-acord-cadru-în-2017.pdf. Se poate observa faptul că o eventuală 
economie de 1% din aceste sume ar reprezenta peste 500 de milioane de lei ce ar putea fi utilizați pentru alte nevoi 
publice, sau ce pot fi realizate prin achiziții publice, ale societății românești. Pentru o estimare similară a ceea ce ar 
însemna 1% din sumele anuale utilizate pentru achiziții publice la nivelul UE, a se vedea nota anterioară. 
7 PriceWaterHouseCoopers, Stock-taking of administrative capacity, systems and practices across the EU to ensure 
the compliance and quality of public procurement involving European Structural and Investment (ESI) funds – Final 
report – Country profiles (European Commission, Directorate General for Regional and Urban Policy – Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2016), pag. 180. 
8 Guvernul României, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ”Indicatorii de monitorizare a eficienței procedurilor 
de achiziție publică finalizate prin contract în anul 2019”, pag. 7, http://anap.gov.ro/web/raport-indicatorii-de-
monitorizare-a-eficientei-procedurilor-de-achizitie-publica-finalizate-prin-contract-in-anul-2019/. 
9 Art. 3, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 98/2016. 
10 Art. 3, alin. (1), lit. n) din Legea nr. 98/2016. 
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este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor care fac obiectul 

contractului, fie de acest drept însoţit de o plată”11 sau, după caz, în care ”contraprestaţia 

pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac 

obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată”12.  

 

Obiectul achizițiilor publice poate așadar să fie foarte larg, de la produse, servicii și lucrări 

”standard” și care se găsesc în mod obișnuit pe piață (produse de papetărie, servicii de 

curățenie, autoturisme sau mijloace de transport) și până la obiective de investiții majore cum 

ar fi construcția unei autostrăzi, a unei căi ferate, a unui aeroport, a unor facilități pentru 

desfășurarea de activități sportive, digitalizarea unor instituții publice, ori alte servicii, produse 

sau lucrări inovatoare. 

 

Ciclul achiziției începe cu procesul identificării, analizei și definirii nevoilor și necesităților (de 

către achizitor) și continuă cu procesul de cercetare și abordare a pieței relevante achiziției 

respective, în scopul identificării operatorilor economici interesați și capabili să execute 

obiectul achiziției avute în vedere, iar dintre aceștia a operatorului economic căruia i se 

atribuie contractul întrucât îndeplinește cel mai bine criteriile de eficiență economică și socială 

stabilite pentru achiziția respectivă. În paralel și în interdependență cu aceste etape are loc și 

formarea progresivă a contractului de achiziție. Ciclul achiziției continuă apoi (după 

perfectarea contractului) cu implementarea contractului de achiziție, până la îndeplinirea 

tuturor obligațiilor părților (sau încetarea contractului în alt mod) și chiar ulterior încetării 

contractului până la sfârșitul vieții utile a obiectului achiziției, dezinstalare, înlăturarea 

construcției sau decontaminarea locației. Inerente ciclului achizițiilor sunt și aspectele de 

planificare și performanță, atât la nivelul unei achiziții individuale cât și la nivelul totalității 

(portofoliului) achizițiilor derulate de o anumită autoritate contractantă. 

 

 

Anvergura, complexitatea și dinamica reglementării achizițiilor publice la nivel european și 

național. Interdisciplinaritatea domeniului 

 

Dacă în trecut accentul reglementării în domeniul achizițiilor publice era în special pe etapa 

de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție – respectiv, în sens larg, pe 

 
11 Art. 5, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 100/2016. 
12 Art. 5, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 100/2016. 
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procedura de identificare a operatorului economic interesat și capabil să 

presteze/execute/livreze obiectul achiziției, precum și cu cea mai bună ofertă prin raportare 

la cerințele și nevoile obiective ale autorității contractante, în paralel cu formarea contractului 

de achiziție13 – mai recent se poate observa o extindere a reglementării activității de achiziție 

publică, atât către etapa de planificare a achizițiilor cât și către cea de implementare a 

contractului și chiar dincolo de aceasta (spre exemplu prin luarea în considerare a costului pe 

ciclul de viață al obiectului achiziției)14. 

 

Această evoluție este firească având în vedere interconexiunile și interdependența între 

diferitele etape și activități aferente procesului de achiziție. Pe de altă parte, natura inerent 

”economică” a activității de achiziții publice – achiziționarea de pe piața liberă în condiții de 

eficiență economică și socială, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, 

transparenței, proporționalității15, etc, precum și a celorlalte norme juridice aplicabile, ce se 

constituie în garanții ale acestor principii – deschide calea către și face necesare abordări 

interdisciplinare în activitățile de achiziții publice. 

 

Trebuie observat faptul că activitatea de achiziții publice este puternic reglementată și la un 

nivel relativ detaliat, existând un volum mare de norme juridice cuprinse în acte normative 

de diferite categorii, atât la nivelul dreptului UE cât și la nivel național. Astfel, la nivelul 

dreptului UE achizițiile publice sunt în prezent reglementate prin instrumentul juridic al 

directivei, fiind în vigoare patru directive relevante, aferente sectorului public (general)16, 

achizițiilor sectoriale17, achizițiilor din domeniul apărării și securității18 și concesiunilor publice 

de lucrări și servicii19. Acestea sunt completate și de directive ce instituie pentru Statele 

 
13 De regulă prin aplicarea unor proceduri competitive și transparente. 
14 A se vedea, spre exemplu, considerentul 92 și art. 68 din Directiva 2014/24/EU a Parlamentului European și a 
Consiliului, din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (2014) OJ L 94/65. 
15 Art. 2 din Legea nr. 98/2016. 
16 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și 
de abrogare a directivei 2004/18/CE (2014) OJ L94/65. 
17 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate 
de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și servicii poștale și de 
abrogare a directivei 2004/17/CE (2014) OJ L94/243. 
18 Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor 
privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile 
sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE 
(2009) OJ L217/76. 
19 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor 
de concesiune (2014) OJ L94/1. 
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Membre obligații aferente unui sistem specific de remedii și căi de atac ce pot fi utilizate de 

participanții la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică20. 

 

Anumite aspecte, cum ar fi anumite praguri valorice aplicabile și formularele standard pentru 

asigurarea transparenței procedurilor de achiziție, sunt reglementate prin instrumentul 

regulamentului UE. Trebuie observată și existența unei vaste jurisprudențe a Curții de Justiție 

a Uniunii Europene (CJUE) în domeniul achizițiilor publice. Există de asemenea și instrumente 

cu caracter de orientare sau recomandare21 emise de instituțiile UE. 

 

Dacă regulamentele UE și jurisprudența CJUE sunt direct aplicabile în Statele Membre ale UE, 

directivele sunt transpuse în dreptul intern al Statelor Membre prin acte normative naționale. 

În această privință, se poate observa o dinamică activă către o reglementare tot mai detaliată 

la nivelul directivelor – de la o reglementare de tip ”cadru” în directivele din perioada anilor 

1990, la o reglementare de tip ”cod” în directivele din 200422, abordare care se continuă și în 

directivele din 2014, în prezent în vigoare. 

 

Dacă la nivelul UE obiectivul principal al reglementării achizițiilor publice este reprezentat de 

dezvoltarea pieței comune a UE prin încurajarea achizițiilor intra-comunitare între Statele 

Membre (și eliminarea posibilelor bariere în acest sens)23, la nivel național obiectivele 

reglementării pot viza, spre exemplu, asigurarea eficienței în activitatea de achiziții sau 

prevenirea neregulilor sau instituirea unui sistem de control suplimentar în domeniul 

achizițiilor publice, toate acestea cu respectarea normelor din dreptul UE și a marjei de 

discreție pentru Statele Membre. 

 

 
20 Directiva Consiliului 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții 
publice de produse și a contractelor publice de lucrări (1989) OJ L395/33; Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 
februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la procedurile de 
achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor (1992) OJ L76/14 – în ambele cazuri cu modificările și completările ulterioare. 
21 A se vedea, spre exemplu, https://ec.europa.eu/environment/gpp/commission_guidance_en.htm; de asemenea, 
tot cu titlu de exemplu, Recomandarea (UE) 2017/1805 a Comisiei din 3 octombrie 2017 cu privire la profesionalizarea 
achizițiilor publice – Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea achizițiilor publice (2017) - OJ L 259/28; 
Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Transformarea achizițiilor publice pentru ca acestea să funcționeze în și pentru Europa, COM 
(2017) 572 final. 
22 A se vedea, S. Arrowsmith, ”The past and future evolution of EC procurement law: from framework to common 
code?” (2006) 35 Public Contract Law Journal 337. 
23 A se vedea, spre exemplu, considerentul 1 din Directiva 2014/24/EU, precum și baza juridică a directivei în 
prevederile Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (prevăzută de asemenea în preambulul directivei). 
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La nivel național, reglementarea cuprinde acte normative cu forță de lege (legislație 

primară24), aferente directivelor mai sus menționate, norme de aplicare a acestora (legislație 

secundară25), precum și legislație terțiară sub forma ordinelor și instrucțiunilor emise de 

Președintele ANAP. De asemenea, pentru facilitarea aplicării acestor reglementări și obținerii 

eficienței economice și sociale în achizițiile publice a fost elaborat și este disponibil pentru 

autoritățile contractante Ghidul achizițiilor publice online26 integrând și concepte din alte 

domenii necesare în practica achizițiilor publice, cum ar fi planificarea portofoliului, strategia 

de contractare sau managementul de proiect. 

 

Deși absolut necesare și utile, aspectele de reglementare în achizițiile publice nu pot rezolva 

totalitatea problemelor care apar în practica achizițiilor publice, mai ales în ceea ce privește 

performanța și asigurarea eficienței economice și sociale, obiective ce impun integrarea 

interdisciplinară a unor elemente din alte domenii, în principal din domeniul economic 

și management. Natura interdisciplinară a activității de achiziții este evidențiată în literatura 

de specialitate, iar pasajul următor sintetizează esența relației dintre diferitele discipline în 

practica achizițiilor publice27: 

 

 Ca profesie, achizițiile publice necesită capacitatea de judecată profesională și tehnică. Această 

profesie nu poate fi redusă la aplicarea unei formule. În cazul în care celor ce acționează ca 

ofițeri de achiziții nu le sunt familiare bunele practici în achiziții [best practice], impunerea unei 

conformități stricte cu reguli ce sunt inadecvat/incorect ințelese conduce deseori la decizii de 

achiziție inadecvate/eronate. Mai mult, în cazul în care ofițerii de achiziții nu pot aplica regulile 

de achiziții în mod flexibil pentru a răspunde condițiilor în schimbare ale pieței, aceștia pot fi 

tentați să încalce regulile întrucât, fără a face acest lucru, s-ar putea să nu reușească să 

 
24 Spre exemplu, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M. Of. I 390/2016) cu modificările și completările 
ulterioare; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (M. Of. I 391/2016) cu modificările și completările 
ulterioare; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (M. Of. I 392/2016) cu 
modificările și completările ulterioare; Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M. Of. I 
393/2016) cu modificările și completările ulterioare. 
25 Spre exemplu, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice (M. Of. I 423/2016) precum și modificările și completările ulterioare la normele metodologice; 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M. Of. I 
422/2016) precum și modificările și completările ulterioare la normele metodologice. 
26 https://achizitiipublice.gov.ro/home 
27 P. Trepte, Public Procurement in the EU: A Practitioner’s Guide (Oxford University Press, 2007) pag. 604-605 
(traducere din limba engleză). 
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efectueze nicio achiziție, abandonând astfel chiar și acele principii și proceduri care ar trebui să 

continue să fie aplicate. 

 

Un alt element esențial, caracteristic activităților de achiziții publice (la nivelul Uniunii 

Europene dar nu numai) este dinamica și dezvoltarea accentuată a acestora, fiind determinate 

atât de modificările/dezvoltările în ceea ce privește reglementarea28 (inclusiv aspectele de 

recomandare, îndrumare, interpretare pe baza legislației) cât și de bunele practici de achiziție 

efectiv utilizate pentru obținerea unei cât mai bune eficiențe, firește în cadrul și cu respectarea 

normelor aplicabile. 

 

Dinamica și interesul față de acest domeniu complex, atât la nivel practic/profesional cât și 

academic, sunt demonstrate și de volumul uriaș de cercetări și publicații de specialitate la 

nivel european și nu numai, multe dintre acestea explorând aspecte, perspective și implicații 

noi ale activității de achiziții publice29. În mod similar se poate observa și o dezvoltare continuă 

a programelor de formare profesională sau educaționale specifice acestui domeniu, oferite de 

instituții profesionale / academice de prestigiu, atât la nivel european cât și național. 

 

 

Caracteristici specifice ale ocupației de Expert Achiziții Publice – perspectiva națională asupra 

profesionalizării achizițiilor publice în contextul Uniunii Europene (inclusiv perspectivă istorică) 

 

Față de aceste considerente, se pot observa următoarele caracteristici ale ocupației de 

expert achiziții publice: 

- este o ocupație foarte puternic influențată de reglementări complexe, atât la nivel 

național cât și la nivel european, precum și de alte documente oficiale (cu caracter de 

recomandări, îndrumări etc) elaborate pe baza reglementării 

- este o ocupație cu o sferă de cuprindere foarte amplă și profundă în cadrul căreia 

se pot indentifica o multitudine de posturi / profiluri ocupaționale corespunzătoare unei 

 
28 La nivelul UE directivele fac obiectul modificărilor, aproximativ o dată la deceniu, însă pe parcurs CJUE realizează 
interpretarea dinamică a anumitor prevederi în cazurile judecate de acest for. La nivel național, dincolo de modificările 
impuse de transpunerea normelor UE în dreptul intern, modificările legislative sunt relativ frecvente în încercarea de 
perfecționare a cadrului normativ. 
29 A se vedea, spre exemplu, bibliografia generală ce cuprinde lucrări în limba engleză în domeniul dreptului achizițiilor 
publice și politicilor publice în acest domeniu, publicată de Public Procurement Research Group, Universitatea din 
Nottingham, disponibilă liber via https://www.nottingham.ac.uk/pprg/projects/bibliographies.aspx. Această 
bibliografie cuprinde peste 4.000 de lucrări de specialitate (cărți, articole în reviste de specialitate și capitole publicate 
în colecții), dintre care o parte însemnată (estimat în jur de 30%) au fost publicate recent, în anii 2012-2018, iar 
trendul continuă. 
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sau unor anumite etape ale ciclului achiziției dintr-un anumit regim juridic–public, 

sectorial, apărare – sau o combinație a acestora 

- este o ocupație aflată într-o dinamică foarte accentuată, pe plan național făcând 

obiectul unei (foarte necesare) reforme a profesionalizării în domeniul achizițiilor 

publice 

- este o ocupație ce necesită o abordare interdisciplinară, strategică, precum și 

exercitarea constantă a judecății profesionale30. 

 

Pe plan național, ca și în restul țărilor din Europa Centrală și de Est, nu numai ocupația de 

expert achiziții publice ci și însăși activitatea de achiziții publice în sensul pe care îl cunoaștem 

astăzi – și anume de achiziții de produse, lucrări și servicii de către instituții publice (sau 

asimilate acestora) de pe piața liberă31 – sunt relativ recente. Această situație se datorează 

mai ales istoriei anterioare anului 1989 când în România (ca și în restul statelor din Europa 

Centrală și de Est) exista o economie de tip centralizat și nu o economie de piață. Actuala 

încadrare a ocupației expertului achiziții publice în categoria ”ingineri” din COR și-ar putea 

găsi originile în trecutul industrial de tip centralizat al țării noastre, care nu se mai reflectă în 

realitățile actuale.  

 

Statele care nu au experimentat discontinuități în existența unei economii de piață funcționale 

au o experiență mai îndelungată, iar evoluția acestui domeniu poate fi descris mai degrabă 

ca organică. Spre exemplu, în Franța primul cod în domeniul achizițiilor publice datează din 

1964, fiind anterior primelor directive la nivel european. În Marea Britanie au existat 

preocupări sistematice pentru profesionalizarea în domeniul achizițiilor publice anterior 

aderării la UE în 1973, chiar dacă acest stat s-a bazat mai puțin pe reglementarea efectivă a 

domeniului achizițiilor publice înainte de a deveni stat membru. 

 

Reglementarea achizițiilor publice în România a început în anii 1990, dezvoltându-se în anii 

2000 și apoi intensificându-se sub impulsul aderării la UE, ca o condiție a aderării, iar ulterior 

în contextul obligațiilor României ca Stat Membru al UE. Cu toate acestea, profesionalizarea 

în acest domeniu, deși discutată încă de la momentul aderării României la UE a evoluat ceva 

mai lent, în prezent făcându-se eforturi susținute la nivelul ANAP, inclusiv în cadrul proiectului 

SIPOCA 625 – „Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice 

 
30 A se vedea, spre exemplu, nota nr. 27. 
31P. Trepte, Regulating Procurement: Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation (Oxford: 
Oxford University Press, 2004) pag. 19. 
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(SNAP) prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” 

pentru dezvoltarea profesionalizării în domeniul achizițiilor publice. Revizuirea standardului 

ocupațional pentru ocupația de expert achiziții publice reprezintă un element esențial al 

acestor demersuri. 

 

Trebuie observat în acest context că impactul reglementării la nivel european a domeniului 

achizițiilor publice este foarte puternic resimțit inclusiv în state cu o experiență mai 

îndelungată în domeniul achizițiilor publice (și fără discontinuități în ceea ce privește economia 

de piață), cum ar fi cele mai sus menționate: în cazul Franței în ceea ce privește integrarea 

conceptelor din dreptul domestic cu cele din dreptul UE; în cazul Marii Britanii prin posibila 

reținere a unor abordări din dreptul UE chiar și ulterior părăsirii Uniunii Europene32. 

 

Și în țara noastră, evoluția sistemului de achiziții publice inclusiv în domeniul profesionalizării 

se produce, inevitabil, prin procesul de transpunere și aliniere, dar și de adaptare și 

dezvoltarea normelor și instrumentelor europene la specificul național (în măsura permisă de 

calitatea de Stat Membru al UE). 

 

 

Impactul asupra metodologiei și obiectivelor analizei ocupaționale și a revizuirii standardului 

ocupațional 

 

Toate aceste aspecte au un impact direct asupra metodologiei pentru elaborarea analizei 

ocupaționale, astfel încât aceasta să poată surprinde realitatea și complexitatea 

fenomenului – ocupația de expert achiziții publice în dinamica acesteia: nu doar ceea 

ce se întâmplă efectiv în practica națională curentă în prezent, ci și ce ar trebui sau este de 

dorit să se întâmple ținând cont de reglementările, recomandările, orientările, strategiile și 

obiectivele relevante în acest domeniu de activitate. O astfel de imagine asupra ocupației 

reprezintă baza necesară pentru revizuirea standardului ocupațional. Diferențele dintre 

modalitatea de derulare în practică a activităților de achiziție publică și modalitatea 

de dorit, astfel cum rezultă din reglementări și documente programatice, definesc 

în esență conținutul standardului ocupațional revizuit. 

 

 
32 S. Arrowsmith, ”The implications of Brexit for public procurement law and policy in the UK” (2017) 26 Public 
Procurement Law Review 1. 
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Astfel, a fost folosită o gamă variată de surse și modalități de colectare a datelor, ce includ 

pe de o parte instrumente/tehnici de tipul chestionarului, interviului, atelierului de lucru etc, 

ce implică obținerea de date, informații, opinii și perspective din partea persoanelor ce 

derulează efectiv activități de achiziții publice în cadrul autorităților contractante și, pe de altă 

parte, o importantă componentă de analiză a documentelor oficiale. Acestea din urmă includ 

atât reglementările relevante cât și alte documente programatice, inclusiv la nivel european, 

aspect recomandat și în diferitele instrucțiuni cu privire la elaborarea analizelor ocupaționale 

/ standardelor ocupaționale. Analiza (coroborată a) documentelor a fost utilizată atât pentru 

deducerea conduitei așteptate de la persoanele implicate în derularea activităților de achiziție 

publică, și în particular de la expertul achiziții publice, cât și, într-o anumită măsură, pentru 

structurarea celorlalte instrumente de investigație folosite. 

 

Rezultatele aplicării instrumentelor/tehnicilor de colectare a datelor au fost analizate atât 

individual, cât și coroborate cu rezultatele din celelalte instrumente în vederea triangulării33 

(pentru validare), fiind sintetizate în cadrul formatului solicitat pentru Analiza Ocupațională. 

Având în vedere atât specificul și complexitatea ocupației analizate și a domeniului achizițiilor 

publice, cât și scopul exercițiului, abordarea analizei ocupaționale cuprinde elemente de tipul 

documentării/cercetării de management aplicate34, preponderent calitative (fără excludere a 

unor elemente cantitative unde este necesar35), cu o componentă socio-juridică36 și o 

abordare de tip constructivist37. 

 

 
33 Compararea structurată a rezultatelor din diferitele surse, metode și instrumente pentru a identifica convergența 
sau divergența acestora, precum și noi dimensiuni ale problematicii studiate. 
34 Cercetarea de management aplicată are ca scop găsirea unor soluții pentru probleme specifice din practică, 
împreună cu organizațiile beneficiare ale cercetării – adaptat după M. Esterby-Smith, R. Thorpy și A. Lowe, 
„Management Research: An Introduction” (Sage Publications, 2003), pag. 85. 
35 Spre exemplu în interpretarea unor răspunsuri la chestionare. 
36 Având în vedere reglementarea (juridică) puternică a domeniului achizițiilor publice, de natură a determina/ 
influența într-o măsură foarte importantă conduita persoanelor implicate în derularea acestor activități, cât și a stabili 
conduita de dorit în această materie, analiza ocupațională include analiza prin metode de interpretare juridică a 
actelor normative relevante (gramaticală, sistematică, logică, teleologică, istorică), însă corelează rezultatele acestor 
analize cu celelalte tehnici de investigare (chestionare, interviuri, etc) pentru a obține o perspectivă cât mai completă 
asupra fenomenului studiat, inclusiv asupra modului de implementare în practică a normelor și a diferențelor ce pot 
fi identificate și care necesită a fi abordate prin revizuirea standardului ocupațional. Referitor la aspecte ale cercetării 
sociologice juridice a se vedea, spre exemplu, N. Popa, Teoria generală a dreptului (București: Editura All Beck, 
2002), pag. 28-32. Sunt de asemenea utilizate abordări comparative (a se vedea, spre exemplu, ibid pag.22-25). 
Analiza celorlalte documente utilizează metodele de interpretare menționate în măsura în care (și acolo unde) sunt 
relevante, la care se adaugă metodele generale de analiză a documentelor. 
37 Concept pentru derularea cercetării ce implică utilizarea în mod dinamic a unei combinații de tehnici de cercetare, 
predominant calitative (însă fără a exclude anumite instrumente de tip cantitativ), permițând adaptarea în mod 
justificat la rezultatele intermediare și/sau probleme apărute pe parcursul desfășurării cercetării - Adaptat după M. 
Esterby-Smith, R. Thorpy și A. Lowe, „Management Research: An Introduction” (Sage Publications, 2003), pag. 42. 
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Aplicarea acestor abordări a fost aliniată obiectivului avut în vedere – realizarea analizei 

ocupaționale pentru revizuirea standardului ocupațional, în conformitate cu instrucțiunile și 

recomandările aplicabile – și nu realizării unei cercetări exhaustive/academice asupra 

achizițiilor publice în România. O astfel de cercetare ar fi depășit cu mult atât resursele 

disponibile cât și nevoile efective, ținând cont între altele și de existența unor 

documente/instrumente la nivel european – cum ar fi, ProcurComp - Cadrul de competențe 

european pentru specialiștii în achiziții publice; Recomandarea Comisiei Europene cu privire 

la profesionalizarea achizițiilor publice; sau Comunicarea Comisiei Europene privind 

transformarea achizițiilor publice – ce sunt întru totul relevante și se bazează la rândul lor pe 

cercetări/documentări în domeniul achizițiilor publice la nivel european.  

 

Trebuie precizat de asemenea faptul că distincția dintre ocupația de Expert Achiziții Publice și 

ocupația de Specialist în Achiziții sau Manager Achiziții este determinată într-o foarte mare 

măsură de reglementările aplicabile în România. Astfel, prin Noul Cod Administrativ38 a fost 

introdusă în cadrul sistemului administrației publice naționale funcția publică de Consilier 

Achiziții Publice39, ca funcție publică de execuție, de gradul I. Pe de altă parte, conform 

aceluiași act normativ autoritățile contractante pot angaja – în funcție de necesități, în plus 

față de funcționarii publici – personal contractual40 pentru derularea activităților de achiziție 

publică și îndeplinirea obiectivelor autorității contractante. 

 

În practică, personalul contractual corespunzător funcției de execuție Consilier achiziții publice  

se încadrează în ocupația Expert achiziții publice. Pentru realizarea unui cadru flexibil pentru 

angajarea personalului contractual, dar și pentru asigurarea unei abordări unitare a 

profesionalizării în domeniul achizițiilor publice, este astfel necesar ca standardul ocupațional 

pentru ocupația Expert achiziții publice să reflecte condițiile aplicabile funcției publice de 

consilier achiziții publice.  

 

La nivel european, Recomandarea Comisiei Europene privind profesionalizarea achizițiilor 

publice prevede următoarele: 

Statele membre ar trebui să identifice și să definească situația de referință a abilităților și 

competențelor pe care orice responsabil cu achizițiile publice ar trebui să le studieze și să le 

dețină, ținând seama de natura multidisciplinară a proiectelor de achiziții publice atât pentru 

 
38 Ordonanța de Urgență nr. 57/2019. 
39 Art. 392(1); Anexa V (1), pct. I, lit. C, 1. 
40 A se vedea Titlul III și în special art. 539. 
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funcționarii care lucrează în achiziții publice, cât și pentru funcțiile aferente, precum și pentru 

judecători și auditori, cum ar fi:  

(a) cadrele de calificări și competențe pentru a sprijini procesele de recrutare și gestionare a 

carierei și elaborarea unor programe de formare, precum și  

(b) un cadru comun de competențe la nivel european în materie de achiziții publice41. 

 

Față de aceste prevederi, imaginea de mai jos reflectă viziunea asupra corespondenței dintre 

nivelurile aferente evoluției în carieră pentru personalul care desfășoară achiziții publice în 

cadrul autorităților contractante – respectiv între funcționarii publici (Codul Administrativ) și 

personalul contractual (COR) – prin raportare, în termeni generali, la Cadrul European de 

Competențe în achiziții publice42. 

 

 
Figura nr. 1: Evoluția în carieră pentru personalul care desfășoară achiziții publice în cadrul autorităților 
contractante 

 

 
41 Recomandarea Comisiei (EU) nr. 2017/1805 cu privire la profesionalizarea achizițiilor publice – Construirea unei 
arhitecturi pentru profesionalizarea achizițiilor publice, (2017) OJ L 259/28, secțiunea 3. 
42 European Commission, ”ProcurCompEU – European Competency Framework for Public Procurement Professionals” 
(Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020), nepublicat la data elaborării prezentului document. 
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În secțiunea următoare sunt prezentate în mod individual tehnicile de colectare a datelor 

pentru analiza ocupațională, modalitatea de utilizare a acestora, precum și concluziile 

esențiale ce au reieșit din prelucrarea și interpretarea corelativă a datelor, conform 

metodologiei descrise. 

 

 

 

II.2 Utilizarea tehnicilor de colectare a datelor 

 

Chestionare aplicate prin publicare pe pagina de Internet a Autorității Naționale pentru 

Achiziții Publice (ANAP) 

 

Pentru scopul general al profesionalizării în domeniul achizițiilor publice și al analizei nevoilor 

de formare la nivelul sistemului național al achizițiilor publice, în cadrul proiectului au fost 

aplicate două chestionare extensive și detaliate în lunile noiembrie 2019 – ianuarie 2020 prin 

publicare pe pagina de Internet a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Unul dintre aceste 

chestionare este adresat persoanelor ce derulează activități de achiziții, iar cel de-al doilea 

persoanelor cu funcții de conducere în domeniul achizițiilor publice. 

 

Chestionarele au inclus atât întrebări cu opțiuni de răspuns cât și întrebări deschise, în special 

cele din urmă fiind foarte utile și relevante analizei ocupaționale. Aceste chestionare cuprind 

un total de 37 respectiv 51 categorii de informații/date solicitate respondenților, unele dintre 

acestea conținând mai multe subcategorii. La chestionarul adresat persoanelor ce derulează 

activități de achiziție publică au răspuns (în mod valid) peste 200 de persoane, iar la cel 

adresat persoanelor cu funcții de conducere în domeniul achizițiilor publice au răspuns (de 

asemenea în mod valid) peste 100 persoane. Chestionarele au așadar natura unui sondaj 

efectuat asupra celor două categorii de grupuri țintă, cu eșantionare aleatorie în cadrul 

grupurilor țintă (participarea fiind voluntară). 

 

Datele și informațiile din fiecare întrebare a chestionarelor au fost procesate prin grupare în 

funcție de criterii relevante (fiind apoi analizate și transversal) oferind o imagine atât de 

ansamblu cât și stratificată asupra ariei ocupaționale. Spre exemplu, la întrebarea deschisă 

din chestionarul adresat persoanelor ce derulează activități de achiziție publică referitoare la 

sarcinile și responsabilitățile curente ale respondenților legate de achizițiile publice au răspuns 
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237 de respondenți. Dintre aceștia aproximativ 32% au oferit răspunsuri generice iar 63% 

răspunsuri specifice ce descriu sau enumeră responsabilități ori indică principalele sarcini și 

responsabilități. 

 

Ca perspectivă generală se poate observa că răspunsurile oferite acoperă toate cele cinci 

funcții majore ce rezultă și din analiza documentelor oficiale, inclusiv, cu precădere, din Ghidul 

achizițiilor publice online43: managementul portofoliului achizițiilor publice, planificarea 

proceselor de achiziție publice, derularea procedurilor de achiziție publică, managementul și 

administrarea contractelor, analiza și evaluarea rezultatelor și modului de derulare a 

proceselor de achiziție. Ca perspectivă stratificată se observă însă că predominante sunt 

sarcinile și responsabilitățile ce țin de derularea procedurilor de achiziție și derularea 

proceselor, ceva mai slab reprezentate cele ce țin de managementul portofoliului de achiziții 

și managementul contractului și, cel mai slab reprezentate sunt cele ce țin de 

monitorizarea/evaluarea performanței (atât la nivelul portofoliului cât și al 

procesului/contractului de achiziție). 

 

Astfel, cum a fost menționat anterior, pe coordonata varietății metodelor de abordare a 

achizițiilor, o anumită stratificare este determinată chiar de legislația aplicabilă, în sensul că 

anumite proceduri de atribuire sunt aplicabile peste anumite praguri valorice, iar altele 

permise numai sub anumite praguri valorice. Prin urmare, experiența unor autorități 

contractante cu bugete de achiziție reduse poate fi limitată la procedura simplificată sau 

achiziția directă.  

 

Cu toate acestea, în răspunsurile primite se poate observa că – chiar și acolo unde 

respondentul precizează între sarcini și responsabilități proceduri de atribuire aplicabile peste 

pragurile valorice prevăzute de lege– anumite proceduri (sau aspecte, tehnici, instrumente), 

în general, cele aferente unor achiziții mai complexe, nu se regăsesc între cele menționate în 

răspunsuri, spre exemplu, procedura dialogului competitiv, parteneriatului pentru inovare sau 

chiar procedura de licitație restrânsă. Această situație se corelează cu precizie cu aspecte ce 

au rezultat din analiza documentelor oficiale relevante: în ceea ce privește achizițiile peste 

pragurile valorice, în afara procedurii de licitație deschisă, orice altă procedură de atribuire 

din cele prevăzute de lege (în aplicarea directivelor relevante) este utilizată extrem de rar în 

 
43 Pentru analiza documentelor, a se vedea mai jos. 
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practica națională44. Mai mult, procedura parteneriatului pentru inovare nu a fost utilizată 

deloc pe plan național45. 

 

Pe de altă parte, analiza răspunsurilor la chestionarul adresat persoanelor ce derulează 

activități de achiziții publice, indică o preocupare masivă46 pentru aspecte tactice/operaționale 

și cu caracter administrativ, respectiv pentru activități realizate în scopul conformității și nu 

neapărat în scopul obținerii de performanță sau a sprijinirii unor obiective strategice în/prin 

achiziții. Această situație se corelează și cu alte instrumente aplicate în cadrul proiectului, 

cum ar fi cel de-al treilea chestionar, aplicat în cadrul componentei 2 a proiectului în scopul 

selectării autorităților contractante ce beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea proceselor 

de achiziții publice ale acestora47, chestionar la care au fost primite aproximativ 500 de 

răspunsuri. De asemenea, situația menționată se corelează și cu: rezultatele monitorizării 

procedurilor de atribuire publicate în luna octombrie 2019; analiza unor strategii anuale de 

achiziții publice disponibile public; feedback-ul obținut în cadrul workshop-urilor organizate 

tot în cursul lunii octombrie 2019 cu persoane din autoritățile contractante ce derulează sau 

conduc activități de achiziții, workshop-urile respective având ca obiect principal competențele 

necesare funcției publice de consilier achiziții publice, și pe cale de consecință, ocupației de 

expert achiziții publice48. 

 

Cu titlu de exemplu, la întrebarea referitoare la nominalizarea instrumentelor, standardelor și 

tehnicilor disponibile aplicate pentru încorporarea politicilor la nivel național în procesul de 

achiziție publică, 87% dintre respondenți nu au furnizat un răspuns, iar o bună parte dintre 

răspunsurile primite sunt de natură generală, având o relevanță limitată. Nici unul din 

respondenți nu a indicat răspunsuri care sa includă abordări precum, costul pe ciclul de viată, 

specificații funcționale sau de performanță orientate către dezvoltarea durabilă (achiziții verzi 

sau eficiente energetic), etichete ecologice, aspecte sociale. Această structură și conținut al 

răspunsurilor indică, în general, lipsa unei abordări strategice în practica națională asupra 

 
44 A se compara, spre exemplu, numărul de proceduri de atribuire în funcție de tipul procedurii pentru anul 2018: 
licitație deschisă – 3654, licitație restrânsă – 11, negociere competitivă – 16, dialog competitiv – 1; a se vedea 
Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ”Indicatorii de Monitorizare a Eficienței 
Procedurilor de Achiziție Publică Finalizate prin Contract în Anul 2018” (Agenția Națională pentru Achiziții Publice, 
2019), pag. 7. 
45 Conform căutării în Tenders Electronic Daily (TED) – versiunea online a suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, dedicat achizițiilor publice (https://ted.europa.eu/TED/search/search.do) – date încă valabile la data de 
05 August 2020. 
46 Numai sub 3% dintre răspunsuri fac excepție. 
47 Aplicat în luna octombrie 2019, de asemenea prin publicare pe adresa de Internet a Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice. 
48 Toate acestea fiind instrumente/activități dezvoltate și derulate în cadrul proiectului. 
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procesului de achiziție, aspect care se corelează, cum aminteam mai sus, cu celelalte surse și 

metode de colectare a datelor. 

 

Pe de altă parte, 54% dintre respondenții acestui chestionar au indicat aproximativ 280 de 

aspecte care nu au fost abordate sau nu au fost abordate corespunzător în timpul programelor 

de formare profesională la care au participat. La întrebarea privind indicarea domeniilor 

aferente muncii respondenților în achiziții publice în care aceștia consideră că este necesar să 

se pregătească suplimentar, 86% dintre respondenți au indicat un total de aproximativ 400 

astfel de domenii/aspecte. În ambele cazuri, varietatea răspunsurilor este foarte mare fiind 

distribuite pe întreaga arie ocupațională, multe dintre aceste aspecte neregăsindu-se în 

standardul ocupațional în prezent în vigoare. 

 

Dincolo de stratificarea și granularitatea informației/datelor obținute din aplicarea 

chestionarelor în legătură cu sarcinile, responsabilitățile, cunoștințele, nevoile percepute în 

ceea ce privește formarea profesională și alte aspecte ale ariei ocupaționale, din analiza 

coroborată a acestor date/informații cu celelalte surse/tehnici de colectare a datelor se 

desprind câteva aspecte esențiale în ceea ce privește revizuirea standardului ocupațional. Mai 

întâi, există un decalaj semnificativ între practica în domeniul achizițiilor publice la nivel 

național și: (i) practicile și performanța în domeniul achizițiilor publice din alte state membre 

ale UE49; (ii) așteptările existente la nivelul politicilor UE în domeniul achizițiilor publice50, 

precum și cele ce pot fi deduse din reglementările în domeniul achizițiilor publice. 

 

Analiza ocupațională asupra ariei ocupaționale la nivel național, respectiv asupra situației 

prezente (și care cel mai probabil va continua să predomine pentru câțiva ani în viitor) se 

bazează pe instrumentele de sondare directă (cum ar fi chestionarele), pe instrumentele 

naționale de reglementare și mai ales pe instrumentul principal de îndrumare a practicii în 

achizițiile publice la nivel național, respectiv, Ghidul achizițiilor publice online51, întrucât 

 
49 A se vedea, spre exemplu, European Commission, ”Single Market Scoreboard – Performance per Policy Area: 
Public Procurement”, disponibil la adresa de Internet  
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm 
50 Recomandarea (UE) 2017/1805 a Comisiei din 3 octombrie 2017 cu privire la profesionalizarea achizițiilor publice 
– Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea achizițiilor publice (2017) OJ L 259/28; Comunicare a Comisiei 
Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 
Transformarea achizițiilor publice pentru ca acestea să funcționeze în și pentru Europa, COM (2017) 572 final. De 
asemenea, instrumentele au luat în considerare colecția de bune practici în domeniul profesionalizării achizițiilor 
publice intitulată “Building an Architecture for the Professionalisation of Public Procurement: Library of Good Practices 
and Tools Accompanying the European Commission Recommendation” (Publications Office of the European Union, 
2017). 
51 Disponibil la adresa de Internet https://achizitiipublice.gov.ro/home. 
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acesta orientează și detaliază aplicarea în practică52 a reglementării naționale și a Strategiei 

Naționale în domeniul Achizițiilor Publice în vigoare în perioada elaborării revizuirii 

standardului53. 

 

Însă, pentru reducerea decalajelor mai sus menționate în ceea ce privește practica achizițiilor 

publice la nivel național, revizuirea standardului ocupațional pentru ocupația de expert achiziții 

publice în ceea ce privește competențele necesare și programa de pregătire teoretică și 

practică trebuie să țină seama și să fie completată de instrumentele europene în materia 

profesionalizării domeniului achizițiilor publice54, ce încorporează atât experiența altor state, 

inclusiv a celor cu o experiență îndelungată și neîntreruptă a economiei de piață, cât și 

evoluțiile recente din practică și din cercetările și documentările recente în materie. Această 

abordare pentru revizuirea standardului ocupațional rezultă nu numai din recomandări și 

metodologii oficiale naționale privind elaborarea standardelor ocupaționale și/sau a 

programelor de formare55, cât și – astfel cum arătăm în cursul acestui document – din 

rezultatele instrumentelor primare de sondare directă a ariei ocupaționale la nivel național 

coroborate cu rezultatele analizei documentelor oficiale naționale și la nivelul UE, cu impact 

direct asupra domeniului achizițiilor publice. 

 

Într-adevăr, este absolut necesară și urgentă organizarea și articularea profesiei/ocupației la 

nivel național prin integrarea referințelor, reperelor și experiențelor care există și funcționează 

la nivel european. Tocmai de aceea la nivelul ANAP (și în cadrul prezentului proiect) sunt 

avute în vedere și sunt implementate mai multe măsuri generale privind profesionalizarea 

domeniului achizițiilor publice, printre acestea numărându-se elaborarea cadrelor de 

competențe pentru funcțiile publice de consilier achiziții publice și consilier sistem achiziții 

publice, revizuirea standardului ocupațional pentru ocupația de expert achiziții publice, 

dezvoltarea și livrarea unor programe de formare specializată și sprijinirea unor autorități 

contractante în derularea activităților de achiziții publice. 

 

 
52 Explicarea etapelor, sub-etapelor și secvenței acestora în cadrul proceselor, a activităților necesare și tehnicilor ce 
pot fi folosite, punerea la dispoziție de formulare/formate standard etc. 
53 Aprobată prin HG nr. 901/2015. 
54 A se vedea notele nr. 42 și 50. 
55 Spre exemplu, Capitolul 4 din Metodologia de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor 
ocupaționale, Anexa nr. 1 la Ordinul 3712/2018 emis de Ministrul educației naționale și Ministrul muncii și justiției 
sociale; Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Educației, ”Ghid metodologic privind scrierearezultatelor 
învățării”, pag. 29-30, 40. 
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Trebuie însă precizat faptul că rolul analizei ocupaționale, al practicii curente naționale, al 

situației ocupaționale și profesionale la nivel național, al culturii juridice și administrative la 

nivel național, etc., este esențial în integrarea adecvată a instrumentelor europene la 

specificul național. Această adaptare se realizează în spiritul instrumentelor europene56, însă 

cu luarea în considerare a contextului național astfel încât noile instrumente și mecanisme de 

profesionalizare să fie relevante, aplicabile și asimilate pe piața națională, pentru a obține 

efecte durabile, consistente și calitative în sistemul național al achizițiilor publice, vizibile într-

un orizont de timp rezonabil. 

 

Pentru fiecare dintre aceste instrumente – noul cadrul de competențe (pentru competențele 

ce se regăsesc în standardul ocupațional revizuit), noua programă de pregătire (de asemenea) 

– sunt dezvoltate metodologii specifice distincte, ce țin cont atât de cercetări, documentări și 

interpretări recente de la cele mai prestigioase școli de gândire în domeniul achizițiilor publice 

și de la cei mai renumiți autori57, cât și de realitățile naționale, astfel cum reies din analiza 

ocupațională, din reglementările și strategiile naționale, integrându-le în noile instrumente. 

 

Spre exemplu, față de nevoile de formare identificate pe plan național, abordarea programei 

de pregătire din standardul ocupațional revizuit este nu numai adaptată nevoilor naționale, ci 

și semnificativ mai detaliată decât programul generic din Cadrul European de Competențe 

pentru Profesioniștii în domeniul achizițiilor publice58. Astfel, abordarea programei naționale 

pornește de la noțiuni și conceptele esențiale/ de bază și construiește pe baza lor, pas cu pas 

traseul de formare aferent fiecărei competențe, ținând cont de noutatea unor instrumente, 

tehnici, concepte, etc., sau de utilizarea lor limitată (sau inexistentă) până în prezent în 

practica națională. 

 

 

Analiza fișelor de post 

 

 
56 Aspect ce reiese în legătură cu instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului (Cadrul de competențe, Programa de 
pregătire teoretică și practică) din recenzia efectuată de Price WaterHouse Coopers în numele Comisiei Europene, 
integrată ca element de asigurare a calității acestor instrumente. 
57Acestea includ, fără a se limita la: Public Procurement Research Group (Grupul de Cercetare în Achiziții Publice) din 
cadrul University of Nottingham, Facultatea de Drept; the Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS); 
studii și rapoarte ale instituțiilor Uniunii Europene, și ale OECD; lucrări de specialitate ale unor autori ca Profesor Sue 
Arrowsmith, Peter Trepte, sau Profesor Steen Treumer (dreptul achizițiilor publice); sau Peter Bailey, David Jessop 
or A.J. van Weele (managementul achizițiilor). 
58 A se vedea nota nr. 42. 
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Analiza fișelor de post disponibile în mod public reflectă în bună măsură rezultatele aplicării 

chestionarelor. La nivel granular oferă informații eterogene privind aspecte din întreaga arie 

ocupațională și acoperind toate cele cinci funcții majore în ceea ce privește sarcinile și 

responsabilitățile, în principal derularea procedurii de atribuire și planificarea proceselor. 

 

În multe cazuri, se poate observa că termenii ”sarcini” / ”atribuții” (și uneori ”responsabilități”) 

sunt utilizați interschimbabil, iar acolo unde responsabilitățile sunt tratate separat sunt 

formulate prin raportare la obligații generice și nu prin raportare la rezultate specifice 

activității. Sarcinile/atribuțiile sunt de regulă detaliate, iar în unele cazuri se regăsesc și 

elemente de tipul unor abilități/aptitudini/atitudini (lucru în echipă, organizare, atenție la 

detalii, stabilirea priorităților, integritate, capacitate de analiză și sinteză, evaluare a 

alternativelor, etc). 

 

Pe de altă parte, indiferent de gradul profesional la care se referă, sarcinile/atribuțiile și chiar 

”responsabilitățile” reflectă, în general, o abordare de tip tactic/operațional asupra achizițiilor 

publice și o funcție de natură administrativă și nu strategică. Sarcinile/atribuțiile cel mai des 

întâlnite derivă din obligațiile legale specifice, rezumându-se în majoritatea situațiilor la 

conformitate și la o perspectivă normativă limitată, fără a include aspecte de performanță în 

achiziții, maximizarea eficienței economice și sociale, a valorii adăugate prin achizițiile publice 

în condițiile presiunii bugetare, etc. Cu toate acestea, a fost identificat un caz care evidențiază 

colaborarea interdisciplinară/interdepartamentală/interinstituțională, rolul expertului achiziții 

publice în consilierea personalului de alte specialități în luarea unor decizii de achiziție corecte, 

și principiul dezvoltării durabile. 

 

De asemenea, se poate observa existența mai multor tipuri de posturi / profiluri / roluri ce 

pot corespunde ocupației de expert achiziții publice, aspect ce se explică prin anvergura și 

profunzimea ariei ocupaționale. 

 

 

Analiza documentelor oficiale 

 

Având în vedere caracteristicile și natura profesiei/ocupației59, precum și reglementarea 

puternică a domeniului achizițiilor publice atât la nivel național, cât și la nivel european, 

 
59 A se vedea secțiunea II.1 mai sus. 
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analiza ocupațională pentru ocupația de expert achiziții publice cuprinde o componentă 

semnificativă de analiză a documentelor oficiale. Aceste documente includ acte normative, 

recomandări și instrumente de orientare generală în materia achizițiilor publice sau referitoare 

la profesionalizarea în această materie60.  

 

În ceea ce privește actele normative, acestea sunt analizate prin utilizarea metodelor de 

interpretare juridică, respectiv interpretarea literală (gramaticală), sistematică61, logică, 

teleologică62 și istorică, după caz. Anumite abordări similare, ajustate în mod adecvat, sunt 

utilizate și pentru celelalte tipuri de documente oficiale analizate, respectiv, interpretarea 

literală, logică și/sau teleologică. Spre exemplu, în ceea ce privește Ghidul Achizițiilor Publice 

online63 a fost avut în vedere scopul/obiectivul elaborării acestui instrument, respectiv acela  

de a facilita aplicarea în practică a normelor juridice (naționale) din domeniul achizițiilor 

publice, inclusiv prin punerea la dispoziție de tehnici și metode din alte domenii cu incidență 

în activitatea de achiziții și care sunt de natură să sprijine implementarea corectă, temeinică 

și eficientă a legislației. 

 

Abordarea călăuzitoare în analiza documentelor oficiale este predominată de metoda 

deductivă, prin care, din prevederile sau recomandările din documentele relevante, analizate 

în corelație, conform celor de mai sus, poate fi desprinsă/clarificată conduita așteptată de la 

profesioniștii în achiziții publice și în special a expertului de achiziții publice. 

 

Astfel cum este deja menționat, din punct de vedere metodologic, analiza ocupațională 

prezintă caracteristici de cercetare/documentare socio-juridică, precum și de cercetare de 

management aplicată, constructivistă. Obiectivul aplicării acestor abordări și metode analizei 

ocupaționale este reprezentat de identificarea caracteristicilor esențiale ale ariei ocupaționale 

ce permit elaborarea revizuirii standardului ocupațional pentru ocupația de expert achiziții 

publice la nivel național, în contextul sistemului de achiziții publice al Uniunii Europene. De 

asemenea, este avută în vedere revizuirea durabilă a acestui standard, astfel încât să 

orienteze dezvoltarea profesionalizării ocupației de expert achiziții publice atât pe termen 

relativ scurt, cât și termen mediu-lung. 

 
60 A se vedea secțiunea I.2 mai sus. 
61 Ce ține cont de ierarhia actelor normative în cadrul unui sistem de drept, de categoria, forța juridică și efectele 
juridice ale fiecărei categorii de acte normative, precum și de interconexiunile între normele din diferitele acte 
normative. 
62 Prin raportare la obiectivele avute în vedere de legiuitor prin adoptarea actului normativ. 
63 A se vedea nota nr. 51. 
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Interviuri cu personalul implicat în derularea activităților de achiziții publice 

 

Au fost organizate șase interviuri semi-structurate cu personalul implicat în derularea 

activităților de achiziții publice din cadrul unor autorități/entități contractante majore din 

România, în perioada iulie-august 2020. Consecvent abordărilor metodologice, preponderent 

calitative, ce decurg din specificului activităților de achiziție publică descrise la secțiunea II.1 

(mai sus), selecția are în vedere criterii de relevanță, prin raportare la specificul ariei 

ocupaționale.  

 

Astfel, prin autorități/entități contractante majore se înțeleg acele autorități/entități al căror 

buget pentru achiziții publice este foarte ridicat și/sau al căror specific / a căror perspectivă, 

în mod individual sau în contextul celorlalți respondenți, este semnificativ(ă) pentru zone 

ample sau importante din aria ocupațională. Un alt criteriu avut în vedere – și care într-o 

anumită măsură derivă din cel anterior – este derularea de procese de achiziție / atribuirea 

de contracte de achiziție a căror valoare depășește pragurile valorice prevăzute de lege64 și a 

căror publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie. 

 

Prin natura reglementării achizițiilor publice, precum și a aspectelor economice/comerciale 

implicate, persoanele ce desfășoară activități de achiziție în cadrul unor astfel de 

autorități/entități contractante sunt cel mai probabil implicate în derularea de procese și 

proceduri de atribuire variate, de diferite valori, ceea ce conferă reprezentativitatea necesară 

perspectivelor și datelor/informațiilor obținute, întrucât, prin analiza ocupațională, se 

urmărește colectarea de informații despre întreaga arie ocupațională. Varietatea și 

profunzimea experienței acestor persoane conferă relevanță informațiilor obținute pentru 

întreaga arie ocupațională și nu doar parțial, pentru anumite aspecte ale ariei ocupaționale. 

 

Experiența persoanelor intervievate vizează atât regimul achizițiilor publice (generale)65, cât 

și regimul contractelor sectoriale66. De asemenea, achizițiile autorităților/entităților 

contractante majore, privite în ansamblu, includ tipurile principale de contracte de achiziție 

din punctul de vedere al obiectului acestora, respectiv, produse, servicii și lucrări. 

 
64 Spre exemplu, art. 7 din Legea 98/2016. Aceste praguri sunt revizuite la fiecare doi ani prin Regulamente ale UE. 
65 Legea 98/2016; Directiva 2014/24/EU. 
66 Legea 99/2016; Directiva 2014/25/EU. 
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Așadar eșantionul respondenților la interviu este reprezentativ și suficient, prin raportare la 

specificul fenomenului studiat, la aria de reglementare a legislației specifice, precum și la 

obiectivul analizei ocupaționale în contextul celorlalte tehnici de colectare a datelor. 

 

Interviul permite sondarea directă a fenomenului studiat și obținerea de informații contextuale 

cu privire la aspectele esențiale ale ocupației de Expert Achiziții Publice / funcției de Consilier 

Achiziții Publice, precum și despre activitățile desfășurate și modul în care acestea sunt 

realizate sau organizate. De asemenea, interviul permite explorarea situațiilor mai complexe 

ale ariei ocupaționale, nuanțarea sau aprofundarea unor informații, din perspectiva 

experienței respondentului – experiență care este foarte relevantă datorită modalității de 

selectare a eșantionului, descrisă mai sus.  

 

Prin contrast, este foarte posibil ca o autoritate/entitate contractantă cu un buget de achiziții 

redus să aibă o experiență limitată numai la anumite proceduri de atribuire din cele prevăzute 

de lege (spre exemplu, procedura simplificată aplicabilă pentru achiziții de valori reduse67) 

și/sau la contracte de complexitate redusă. Astfel, perspectiva asupra ariei ocupaționale ar fi 

parțială și fragmentată, iar relevanța limitată prin raportare la obiectivul interviului în cadrul 

acestei analize. Însă, perspectivele persoanelor ce derulează activități de achiziție publică în 

cadrul unei varietăți mult mai largi de autorități contractante sunt ”captate” în alte 

instrumente de colectare a datelor, spre exemplu în cadrul chestionarelor (având o relevanță 

deosebită în ceea ce privește, spre exemplu, analiza nevoilor de formare la nivel de sistem). 

 

Consecvent acestor caracteristici ale studiului, interviul este un instrument de colectare a 

datelor de tip calitativ, semi-structurat, exploratoriu. În acest sens, conținutul interviului a 

fost dezvoltat în jurul a cinci teme în legătură cu care se află un număr de zece întrebări. Cele 

cinci teme corespund funcțiilor majore pentru ocupația de Expert Achiziții Publice, astfel cum 

acestea au rezultat atât din analiza surselor oficiale (reglementări, îndrumări, recomandări), 

precum și din analiza altor surse primare, cum ar fi chestionarele sau observația/experiența 

directă. Prin raportare la acestea, întrebările urmăresc aspecte esențiale ale ariei ocupaționale 

solicitate în formatul de analiză ocupațională68. 

 

 
67 E.g. art. 19 din Legea 98/2016; art. 24 din Legea 99/2016. 
68 Autoritatea Națională pentru Calificări, ”Metodologia de analiză ocupațională M1” – Phare 2006 EuropeAid 
(București, 2009). 



 
ANALIZA OCUPAȚIONALĂ PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE: 
SURSE UTILIZATE ȘI TEHNICI DE COLECTARE A DATELOR 

 
Pag. 27 din 32 

 

Ghidul de interviu cuprinde temele și întrebările prestabilite, a căror formulare poate fi 

ajustată în funcție de fluxul discuției și experiența persoanei intervievate, oferind în același 

timp posibilitatea de a adresa întrebări suplimentare, în general deschise, pentru 

aprofundarea, detalierea sau nuanțarea unor elemente ce reies din discuție (și care sunt 

relevante analizei ocupaționale). Acestea din urmă se pot referi și la elemente noi, 

neanticipate sau de un anumit grad de complexitate, ce reies din discuție, de asemenea, în 

funcție de experiența persoanei intervievate. Răspunsurile la întrebări sunt libere, persoana 

intervievată putând, de asemenea, la libera alegere, să nu răspundă la o anumită întrebare 

sau anumite întrebări. Durata estimată a interviului este de 30-45 minute. 

 

Intervievatorul este o persoană cu experiență în domeniul achizițiilor publice ce își exercită 

judecata profesională pentru conducerea interviului. Ghidul de interviu (pentru intervievator), 

precum și instruirea prealabilă a acestuia, cuprind toate informațiile și recomandările necesare 

pentru a se asigura obiectivitatea și profesionalismul interviului, eliminarea subiectivismului 

sau părtinirii.  

 

Fiecărei persoane intervievate i se solicită acordul de participare voluntară la interviu, acordul 

privind înregistrarea interviului, precum și consimțământul informat cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal în conformitate cu politica de confidențialitate Integrate 

Investment. Persoanele intervievate sunt de asemenea informate că răspunsurile lor sunt 

anonimizate (prin aceasta eliminându-se eventuale rețineri ale persoanelor intervievate în a 

oferi răspunsuri ce reflectă într-adevăr experiența și opinia lor). Conținutul răspunsurilor este 

procesat și sintetizat în coroborare cu celelalte surse și metode de colectare a datelor utilizate 

în cadrul analizei ocupaționale. Numai rezultatul acestei sinteze esteîncorporat în analiza 

ocupațională.  

 

Invitațiile de participare la interviu, confirmările de participare (prin care respondenții își 

exprimă și acordul/consimțământul, mai sus menționate), înregistrările interviurilor, fișele de 

interviu ce includ un rezumat al răspunsurilor, etc., se găsesc la dosarul materialelor aferente 

analizei ocupaționale, făcând obiectul obligațiilor asumate privind anonimizarea răspunsurilor, 

precum și prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu politica de 

confidențialitate Integrate Investment. 
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Rolul interviului, ca tehnică de colectare a datelor în cadrul acestei analizei ocupaționale, este 

explorator, în special în privința aspectelor mai complexe, contextuale, din practică, ce nu pot 

fi abordate/captate în mod facil în cadrul unor instrumente cu o structură mai rigidă sau care 

nu implică interacțiunea directă și simultană (cum ar fi, spre exemplu, chestionarele), precum 

și de confirmare, prin triangulare, a rezultatelor intermediare din aplicarea altor 

surse/instrumente/metode. Au fost invitate la interviu nouă persoane și au dat curs invitației 

șase persoane. Durata minimă a unui interviu a fost de 38 de minute, durata maximă 62 de 

minute, iar durata medie a interviurilor a fost de 48 de minute per interviu. 

 

Câteva dintre aspectele principale pentru analiza ocupațională ce au rezultat din aplicarea 

interviului sunt descrise cele ce urmează. Mai întâi, se poate observa că acestea reflectă 

rezultatele chestionarelor coroborate cu cele ale analizei documentelor oficiale. Răspunsurile 

oferite de respondenți (în mod cumulativ) se referă la elemente variate din întreaga arie 

ocupațională și din toate cele cinci funcțiile majore, unele dintre aceste elemente fiind 

semnificative pentru ocupație. Astfel, răspunsurile contribuie la definirea/descrierea ariei 

ocupaționale.  

 

În mod similar rezultatelor ce derivă din celelalte surse / modalități de colectare a datelor și 

informațiilor, și răspunsurile la interviuri relevă o concentrare a practicii (în țara noastră), 

respectiv, a sarcinilor și responsabilităților respondenților, în principal, pe derularea procedurii 

de atribuire și planificarea procesului, ceva mai puțin, pe planificarea și gestionarea 

portofoliului achizițiilor publice, iar cel mai slab reprezentate sunt aspectele de management 

al contractului și aspectele de performanță. 

 

În profunzime, imaginea oferită este stratificată și nuanțată. În general, la nivel descriptiv, 

sunt cunoscute aspectele din Ghidul online al achizițiilor publice și rolul acestora este 

recunoscut, însă în anumite cazuri, anumite tehnici sau instrumente recomandate nu sunt 

aplicate sau sunt aplicate parțial/simplificat/schematic. În ceea ce privește managementul 

contractului, conform răspunsurilor, sarcinile/responsabilitățile (incluse expres în fișele de 

post sau realizate în fapt, chiar dacă neincluse expres) se referă cu precădere la modificările 

contractuale și numai izolat la alte aspecte cum ar fi, participarea la activități de “consultanță” 

pentru managementul contractului, la acceptarea rezultatelor contractului și/sau 



 
ANALIZA OCUPAȚIONALĂ PENTRU OCUPAȚIA DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE: 
SURSE UTILIZATE ȘI TEHNICI DE COLECTARE A DATELOR 

 
Pag. 29 din 32 

 

determinarea obligațiilor corelative privind efectuarea plăților ori înlocuirea unor specialiști69. 

La nivel granular, dincolo de descrierea ariei ocupaționale (în legătură cu toate cele cinci 

funcții majore), răspunsurile oferă/confirmă informații utile cu privire la competențele și 

nevoile de formare percepute de respondenți ca fiind necesare în practica achizițiilor publice. 

 

În anumite cazuri abordarea asupra realizării sarcinilor, inclusiv prin proceduri operaționale la 

nivelul autorității contractante, este una înclinată predominant spre aspecte de conformitate 

legislativă și mai puțin (sau foarte puțin) spre performanță sau eficiență economică și socială, 

aspect ce se corelează cu rezultatele analizei fișelor de post (ca sursă distinctă). Un alt aspect 

care se corelează cu rezultatele analizei fișelor de post este necesitatea ca acestea, respectiv 

sarcinile și responsabilitățile pe care le prevăd, să fie (mai bine) structurate/corelate cu 

procesul de achiziții, astfel cum acesta/acestea rezultă și din normele de aplicare a legii70. 

 

Pe de altă parte, există și răspunsuri care demonstrează anumite preocupări, în plus față de 

legalitate/conformitate, pentru aspecte precum siguranța aprovizionării (asigurarea 

continuității activității), determinarea resurselor necesare pentru activitățile de achiziții și 

obiective de performanță, constând inclusiv în economii la bugetul instituției / companiei / 

autorității contractante. Reiese de asemenea și nevoia de interpretare a normelor juridice 

pentru găsirea de soluții (firește legale) în situația în care legislația este mai puțin clară sau 

în situația modificărilor legislative, precum și utilizarea managementului de proiect ca 

abordare pentru planificarea și derularea procedurii de atribuire.  

 

Acestea provin mai ales din zona de achiziții sectoriale, aspect explicabil prin faptul că 

entitățile contractante sunt mai expuse presiunilor concurențiale pe piață, ceea ce determină 

și un regim juridic distinct la nivel european. Regimul achizițiilor sectoriale, la nivelul dreptului 

UE și la nivelul dreptului național, este oarecum asemănător cu cel al achizițiilor publice stricto 

sensu, este ”modelat” într-o anumită măsură pe baza regimului achizițiilor publice stricto 

sensu, însă cu modificările necesare și este caracterizat ca fiind ceva mai flexibil71. Pe de altă 

parte, competențele și nevoile de formare pe care le indică în domeniul achizițiilor publice au 

în cele mai multe cazuri o aplicabilitate generală atât pentru sectorul public, cât și pentru 

 
69 Analiza fișelor de post (ca sursă distinctă) relevă faptul că, deși relativ rare, există cazuri în care sunt incluse 
responsabilități generale în legătură cu activitatea de gestionare a contractelor pentru persoanele ce derulează 
activități de achiziții publice. 
70 Această perspectivă reflectă într-o anumită măsură abordarea avută pentru revizuirea standardului ocupațional. 
71 https://ec.europa.eu/growth/content/public-procurement-utilities-sector-water-energy-transport-and-postal-
services-0_en 
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sectorul utilităților, astfel cum reiese și din Cadrul European de Competențe pentru 

Profesioniștii în Achiziții Publice72. 

 

Trebuie observat faptul că și alte răspunsuri/percepții, provenind din ambele sectoare de 

achiziții (public, utilități) converg către aspecte și competențe prevăzute în Cadrul European 

de Competențe pentru Profesioniștii în Achiziții Publice, spre exemplu, comunicarea, 

colaborarea interdepartamentală și multidisciplinară/interdisciplinară, managementul 

factorilor interesați, integritatea, nevoia de a fi mereu la curent cu noutățile în domeniu, lucrul 

în echipă, nevoia/utilitatea agregării necesităților73, ciclul achizițiilor publice, managementul 

categoriilor, soluționarea disputelor, remedii și căi de atac, asigurarea clarității documentației, 

utilizarea mecanismelor de verificare și control (și a rezultatelor exercitării căilor de atac) 

pentru îmbunătățirea calității documentațiilor și deciziilor.  

 

Însă, răspunsurile nu au evidențiat aspecte precum dezvoltarea durabilă în achizițiile publice 

sau inovarea, iar rolul strategic al funcției de achiziții la nivel de autoritate/entitate 

contractantă a fost abordat numai în mod tangențial în câteva dintre răspunsuri. 

 

 

Alte tehnici de colectare a datelor utilizate 

 

În efectuarea analizei ocupaționale au fost utilizate și alte surse/tehnici de colectare a datelor 

disponibile în cadrul proiectului și care sunt de natură a contribui la obținerea unei imagini cât 

mai clare și actuale asupra acestei arii ocupaționale complexe, în scopul identificării cu precizie 

a elementelor esențiale (dar și de detaliu), pe care se poate construi revizuirea standardului 

ocupațional. Astfel, a fost solicitat și analizat feedback-ul participanților în cadrul workshop-

urilor organizate în cadrul componentei 2 a proiectului având ca obiect pregătirea și 

planificarea achizițiilor publice.  

 

Aceste workshop-uri au avut loc în perioada 17 iunie – 10 iulie 2020, în cadrul a patru serii la 

care au participat peste 30 de autorități/entități contractante de mai multe categorii (sau 

dimensiuni) și peste 130 de participanți, persoane implicate în derularea de achiziții publice 

sau cu funcții de conducere în domeniul achizițiilor publice. La întrebarea referitoare la 

 
72 Și din experiența altor state (e.g. Marea Britanie). 
73 Inclusiv anumite aspecte/dificultăți din punct de vedere bugetar în ceea ce privește agregarea multianuală a 
necesităților (exercițiile multianuale). 
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identificarea unui punct slab în activitatea participanților în ceea ce privește 

metodele/instrumentele asociate fazei de pregătire a achizițiilor răspunsurile reflectă 

rezultatele din celelalte surse de colectare a datelor, respectiv existența unui dublu decalaj în 

anumite privințe între practica curentă și recomandările din Ghidul achizițiilor publice online 

și/sau reglementările aplicabile. 

 

Decalajul se manifestă atât prin raportare la instrumentele naționale cât și prin raportare la 

cele emise de instituțiile UE. Spre exemplu, au fost identificate de către participanți ca puncte 

slabe, dar și ca soluții pentru înlăturarea punctelor slabe identificate, cercetarea și analiza 

pieței sau analiza riscurilor, ori instrumentul de bază al analizei la nivel macro-economic - 

STEEPLE. Aceste elemente arată atât o nevoie de competențe specifice, cât și a unor elemente 

de conținut și abordări specifice în cadrul programei de pregătire.  

 

În același sens, participanții au identificat și alte zone ale ariei ocupaționale care, din 

perspectiva lor, reprezintă potențiale soluții pentru înlăturarea punctelor slabe identificate, 

cum ar fi îmbunătățirea colaborării precum și a implicării și cooperării interdepartamentale 

pentru atingerea obiectivelor. Acest din urmă aspect se regăsește și între măsurile percepute 

de participanți ca fiind (potențial) utile pentru includerea rezultatelor din instrumentele de 

planificare a achiziției în documentațiile de atribuire. Se poate observa cu ușurință 

convergența acestor percepții/deziderate la nivelul practicii din autoritățile/entitățile 

contractante cu Cadrul European al Competențelor pentru Profesioniștii în Achiziții Publice, 

care identifică atât colaborarea cât și managementul factorilor interesați ca fiind competențe 

profesionale foarte necesare pentru profesioniștii în achiziții publice. Exemplele pot continua74. 

 

În elaborarea analizei ocupaționale, dar și a revizuirii standardului ocupațional, au fost avute 

în vedere și: (i) observația directă a personalului Integrate Investment în calitate de prestator 

de servicii de achiziție auxiliare pe piața națională; și (ii) experiența directă, practica în 

profesie și în domeniul de cercetare/academic specific, atât în țară cât și în străinătate a unor 

membri ai personalului Integrate Investment. Prima dintre sursele menționate a contribuit la 

”cartografierea” ariei ocupaționale (la nivel național) și la identificarea unor aspecte mai 

problematice cu care achizitorii se pot confrunta în practică (și a unor potențiale soluții la 

acestea). Cea de a doua sursă menționată a contribuit în principal la identificarea, analiza, 

filtrarea, sintetizarea și structurarea elementelor ce au un impact asupra ariei ocupaționale, 

 
74 Spre exemplu, comunicarea sau managementul riscurilor. 
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a interconexiunilor între acestea, a modului în care acestea sunt de natură a influența 

revizuirea standardului ocupațional, precum și la articularea abordărilor metodologice pentru 

analiza ocupațională și pentru elementele esențiale ale standardului ocupațional revizuit. 

 

În ambele cazuri, pentru asigurarea obiectivității, cele două surse menționate în paragraful 

anterior au fost utilizate în principal pentru triangulare (în corelare cu datele/informațiile din 

alte surse) și/sau pentru orientarea în aria ocupațională și organizarea materialului. 

 

 

* * * 

 

Pe parcursul acestui documentau fost prezentate sursele și tehnicile de colectare a datelor 

utilizate, precum și anumite exemple cu privire la aplicarea acestora. Sursele, tehnicile și 

abordările descrise au fost aplicate pentru toate aspectele ariei ocupaționale, în funcție de 

specificul acestora. 

 

 

 

 

 

Denumire Analiză Ocupațională: Analiza ocupațională pentru ocupația Expert achiziții publice 

Data elaborării: ............. 
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