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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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LISTĂ DE SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI  
PENTRU OCUPAȚIA DE 

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 

 

Sarcini Responsabilități 
- Participă la planificarea portofoliului achizițiilor 
publice 
- Identifică și analizează necesitățile de achiziție 
- Stabilește abordările de achiziție ținând cont de 
resurse, capacitatea autorității/entității 
contractante și riscurile potențiale 
- Stabilește și modalitățile de achiziție 
(proceduri, tehnici, instrumente) pe baza 
cercetării/analizei pieței și a reglementărilor 
aplicabile 
- Determină valoarea estimată a achiziției și 
planificarea temporală a acesteia 
- Participă la monitorizarea și gestionarea 
portofoliului achizițiilor publice 
- Elaborează registrul riscurilor și participă la 
gestionarea riscurilor aferente activității de 
achiziții 
- Gestionează relațiile cu factorii interesați pe 
baza planului de management specific 
- Actualizează corelațiile dintre procesele de 
achiziție 
- Organizează și participă la întâlnirile de 
monitorizare a portofoliului achizițiilor 
- Elaborează și comunică raportul privind 
monitorizarea portofoliului achizițiilor 
- Participă la evaluarea performanței 
portofoliului de achiziții  
- Participă la stabilirea și implementarea 
măsurilor de îmbunătățire pe baza concluziilor 
analizei indicatorilor de performanță cu privire la 
portofoliul achizițiilor publice 
- Realizează evaluarea sau revizuirea/rafinarea 
evaluării necesităților pentru inițierea procesului 
de achiziție 
- Participă la elaborarea strategiei de contractare 
- Elaborează calendarul procesului de achiziție 
cu respectarea normelor legale 
- Stabilește măsurile de gestionare a factorilor 
interesați 
- Analizează capacitatea de gestionare a 
procesului de achiziție (făcând recomandări 
conducerii, dacă este necesar) 
- Stabilește obiectul și tipul contractului, 
împărțirea pe loturi, 

- Coordonează sau contribuie la elaborarea 
strategiei anuale de achiziții publice și a 
programului anual de achiziții publice, asigurând 
conformitatea cu normele legale aplicabile, 
precum și reflectarea adecvată a necesităților și 
obiectivelor autorității contractante 
- Asigură derularea activităților și utilizarea 
resurselor conform planificării portofoliului de 
achiziții, precum și actualizarea permanentă a 
documentelor/sistemelor ce redau structura și 
stadiul implementării portofoliului de achiziții 
- Asigură elaborarea și comunicarea rapoartelor 
de monitorizare a portofoliului de achiziții 
publice 
- Gestionează activitățile de planificare a 
procesului de achiziție asigurând elaborarea 
corectă a strategiei de contractare și a 
documentației de atribuire, astfel încât acestea 
să răspundă cât mai bine necesităților și 
obiectivelor autorității/entității contractante și 
structurii pieței relevante, cu respectarea 
normelor legale în vigoare (iar documentația de 
atribuire să reflecte întru totul strategia de 
contractare) 
- Asigură respectarea principiilor achizițiilor 
publice și a normelor legale în derularea 
cercetării/analizei pieței relevante și/sau, după 
caz, a consultării pieței, și ia măsuri pentru 
obținerea informațiilor necesare pentru stabilirea 
strategiei de contractare 
- Realizează ajustările necesare la caietul de 
sarcini / documentul descriptiv pentru a asigura 
că acesta este întocmit în conformitate cu 
normele legale, pentru a asigura coerența 
documentului și informațiilor, precum și 
corelarea cu formularele de propunere tehnică și 
financiară 
- Coordonează procesul de stabilire și justificare 
a criteriului de atribuire și a factorilor de 
evaluare asigurând respectarea normelor legale 
și legătura directă a acestora cu cerințele din 
caietul de sarcini / documentul descriptiv 
precum și cu formularele de propunere tehnică și 
financiară 
- Coordonează activitatea de elaborarea 
contractului / termenilor și condițiilor 
contractuale ce va/vor fi incluse în documentația 
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Sarcini Responsabilități 
procedura/tehnicile/instrumentele de atribuire, 
și/sau participă la aceste activități 
- Participă la realizarea cercetării/analizei pieței 
relevante și, după caz, la organizarea și 
derularea consultării pieței 
- Participă împreună cu membrii 
compartimentului beneficiar al achiziției la 
elaborarea caietului de sarcini / documentului 
descriptiv și/sau analizează/revizuiește acest 
document (dacă a fost elaborat de 
compartimentul beneficiar) 
- Participă la definirea criteriului de atribuire și a 
factorilor de evaluare  
- Participă la stabilirea condițiilor contractuale 
- Participă la stabilirea criteriilor de calificare și, 
după caz, de selecție 
- Completează, finalizează și transmite spre 
aprobare documentația de atribuire și strategia 
de contractare 
- Completează și transmite spre publicare 
anunțul de participare împreună cu 
documentația de atribuire, conform prevederilor 
legale aplicabile 
- Gestionează relația cu instituțiile responsabile 
pentru procesul de evaluare ex ante 
- Participă la formularea răspunsurilor la 
solicitările de clarificări cu privire la 
documentația de atribuire, a informărilor 
suplimentare din emise din oficiu, a eratelor sau 
amendamentelor la documentația de atribuire 
-  Participă la ședința de deschidere sau 
accesare a ofertelor / solicitărilor de participare, 
precum și la ședințele de evaluare a 
ofertelor/candidaturilor atunci când este 
desemnat ca membru al comisiei de evaluare, 
îndeplinind toate obligațiile ce îi revin în funcție 
de rolul care îi este desemnat în cadrul comisiei 
și caracteristicilor procedurii respective, conform 
normelor legale (de ex. verificarea îndeplinirii 
criteriilor de calificare/selecție, după caz 
aplicarea mecanismului de selecție, evaluarea 
tehnică și financiară, aplicarea algoritmului de 
calcul aferent criteriului de atribuire și, după caz, 
a factorilor de evaluare și stabilirea 
clasamentului) documentând clar și transparent 
procesul 
- Participă la formularea solicitărilor de clarificări 
cu privire la ofertele / solicitări de participare 
- Întocmește (după caz) rapoartele intermediare 
aferente procesului de evaluare a ofertelor, 
conform normelor legale  

de atribuire, cu respectarea normelor legale și 
pentru a răspunde cât mai bine nevoilor 
autorității contractante / utilizatorilor / 
beneficiarilor finali 
- Stabilește și justifică criteriile de calificare și, 
după caz, de selecție, cu respectarea normelor 
legale și pentru a corespunde caracteristicilor 
achiziție 
- Asigură coerența, completitudinea și 
interconexiunile între elementele documentației 
de atribuire 
- Elaborează anunțul de participare (sau alt 
anunț similar) conform normelor legale, pe baza 
informațiilor din documentația de atribuire și din 
strategia de contractare 
- Documentează și publică conform normelor 
legale informațiile cu privire la identificarea 
situațiilor potențial generatoare de conflicte de 
interese 
- Derulează procese de achiziție, asigurând 
aplicarea corectă a procedurilor, instrumentelor 
și tehnicilor de achiziție cu respectarea 
principiilor și normelor legale privind achizițiile 
publice 
- Gestionează procesul de răspuns la solicitările 
de clarificări la documentația de atribuire, 
precum și emiterea de clarificări din oficiu sau de 
erate sau amendamente, cu respectarea 
normelor legale și a principiilor aplicabile 
- Conduce sau participă la sesiunile de negociere 
sau dialog cu participanții la proceduri de 
atribuire ce implică/permit o astfel de 
interacțiune 
- Conduce sau participă la activitatea comisiilor 
de evaluare (în funcție de rolul în care este 
desemnat), asigurând evaluarea consecventă a 
ofertelor depuse și corectitudinea aplicării 
criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare 
(inclusiv gestionarea solicitărilor de clarificări pe 
perioada evaluării ofertelor), precum și 
comunicarea rezultatelor procesului de a 
achiziție, conform normelor legale și principiilor 
ce guvernează achizițiile publice 
- Gestionează procesul de comunicare cu privire 
la rezultatul procedurii conform normelor legale 
în vigoare 
- Gestionează procesul de încheiere a 
contractului, conform normelor legale, inclusiv 
publicarea anunțului de atribuire în termenul 
legal 
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Sarcini Responsabilități 
- Întocmește și transmite (după caz) 
comunicările cu privire la acceptarea 
candidaturilor și invitațiile de participare la 
următoarea etapă, precum și comunicările cu 
privire la respingerea candidaturii, incluzând 
informațiile obligatorii conform normelor legale 
în vigoare (de ex. justificarea motivelor 
respingerii, căile de atac disponibile etc) 
- Desfășoară etapa finală de licitație electronică 
(după caz) 
- Întocmește și transmite comunicările cu privire 
rezultatul procedurii de atribuire incluzând 
informațiile obligatorii conform normelor legale 
în vigoare (de ex. justificarea motivelor 
respingerii, căile de atac disponibile etc) 
- Elaborează și publică decizia de anulare a 
procedurii (după caz) 
- Întocmește raportul procedurii de atribuire și 
dosarul procedurii 
- Monitorizează încheierea 
contractului/acordului-cadru, în conformitate cu 
informațiile comunicate ofertantului câștigător și 
cu respectarea termenelor legale specifice 
- Întocmește și transmite spre publicare anunțul 
de atribuire 
- Analizează contestațiile primite, propunând și 
comunicând măsurile de remediere adoptate 
sau, după caz, participând la întocmirea 
punctului de vedere al autorității contractante și 
transmițându-l instituțiilor competente împreună 
cu documentele necesare soluționării 
contestației 
- Participă la activitățile de planificare a 
managementului contractului și la elaborarea 
planului de management al contractului 
- Participă la evaluarea, măsurarea și 
documentarea realizării activităților prevăzute în 
contract și a nivelului indicatorilor de 
performanță (sau acordă consultanță cu privire 
la aceste activități) 
- Identifică și evaluează măsuri de remediere 
sau de îmbunătățire continuă (după caz) în ceea 
ce privește realizarea rezultatelor și nivelul 
indicatorilor de performanță 
- Identifică, analizează și evaluează riscurile pe 
parcursul implementării contractului precum și 
măsurile necesare (sau acordă consultanță cu 
privire la aceste activități) 
- Actualizează registrul riscurilor 
- Analizează respectarea obligațiilor contractuale 
- Analizează oportunitatea aplicării condițiilor 
contractuale privind acordarea de stimulente 

- Gestionează procesul de întocmire, actualizare 
și arhivare a dosarului achiziției publice, conform 
normelor legale în vigoare 
- Gestionează din punctul de vedere al 
aspectelor specifice ale activității de achiziții 
procesul de răspuns la contestații sau la 
exercitarea unor căi de atac de către ofertanți 
(precum și procesul de exercitare a căilor de 
atac de către autoritatea contractantă) 
- Planifică și realizează sau, după caz, acordă 
consultanță cu privire la managementul 
contractului, inclusiv managementul riscurilor 
contractuale, în scopul implementării acestuia în 
cele mai bune condiții, conform normelor legale 
- Monitorizează realizarea efectivă a activităților 
contractuale, performanța contractului și 
riscurile contractuale, sau acordă consultanță cu 
privire la aceste aspecte, propunând măsuri de 
remediere și/sau îmbunătățire continuă, inclusiv 
cele prevăzute în condițiile contractuale și, după 
caz, implementând măsurile aprobate 
- Documentează realizarea activităților, 
performanța contractuală, stadiul plăților și 
măsurile propuse/implementate (sau acordă 
consultanță cu privire la aceste activități) 
- Monitorizează respectarea obligațiilor 
contractuale de către ambele părți contractante, 
precum și dinamica acestora (de ex. 
aplicabilitatea clauzei de revizuire a prețului) 
(sau acordă consultanță cu privire la aceste 
activități) 
- Monitorizează costurile aferente contractului și 
stadiul plăților (sau acordă consultanță cu privire 
la aceste activități) 
- Analizează oportunitatea și legalitatea, 
documentează și propune spre aprobare 
modificări ale contractului, cu respectarea 
normelor legale și a principiilor aplicabile (dacă 
din implementarea contractului rezultă utilitatea 
unor astfel de modificări) 
- Gestionează procesul de realizare a 
modificărilor contractuale și de elaborare, 
aprobare și încheiere a actelor adiționale 
- Gestionează procesul de verificare și acceptare 
a rezultatelor parțiale și finale ale contractului 
(sau acordă consultanță cu privire la aceste 
activități) 
- Asigură comunicarea eficientă pe perioada 
implementării contractului cu toți factorii 
interesați relevanți (sau acordă consultanță în 
această privință) 
- Asigură finalizarea contractului conform 
condițiilor contractuale și normelor legale 
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Sarcini Responsabilități 
contractantului pentru performanță sau aplicarea 
de penalități, daune interese etc, după caz; 
elaborează justificări pentru aplicarea acelor 
condiții contractuale pe care le supune aprobării 
conform procedurilor aplicabile (sau acordă 
consultanță cu privire la aceste activități) 
- Organizează și actualizează documentele 
contractului, urmând procedura aplicabilă (sau 
acordă consultanță cu privire la aceste activități) 
- Evaluează circumstanțele implementării 
contractului și utilitatea unor eventuale 
modificări la contract (dacă este cazul) 
- Participă la elaborarea actelor adiționale 
- Participă la procesul de verificare și acceptare 
a rezultatelor parțiale și finale ale contractului 
(sau acordă consultanță cu privire la aceste 
activități) 
- Elaborează documentul constatator privind 
rezultatele evaluării performanței contractului 
- Organizează transferul documentelor și 
rezultatelor contractului și a lecțiilor învățate la 
finalizarea acestuia către factorii interesați 
relevanți în cazul în care rezultatele contractului 
produc efecte după data de finalizare a acestuia 
(sau acordă consultanță în această privință) 
- Analizează și evaluează rezultatele și modul de 
derulare a procesului de achiziție 
- Documentează rezultatele analizei precum și 
lecțiile învățate în urma implementării procesului 
de achiziție 
- Verifică arhivarea raportului de analiză și 
evaluare conform procedurilor aplicabile 
- [Dacă este aplicabil] Analizează dacă este 
oportună, sau nu, exercitarea opțiunilor din 
documentația de atribuire, conform normelor 
legale aplicabile 

aplicabile, precum și (după caz) tranziția 
documentelor / rezultatelor și lecțiilor învățate 
către factorii interesați (sau acordă consultanță 
în această privință) 
- Elaborează raportul de analiză și evaluare a 
performanței întregului proces de achiziție, care 
cuprinde rezultatele analizei și evidențiază 
lecțiile învățate 
- Comunică factorilor interesați relevanți 
conținutul raportului de analiză și evaluare a 
performanței procesului de achiziție 
- [Dacă este aplicabil] Efectuează propuneri 
justificate și argumentate conducerii autorității 
contractante pentru luarea deciziei privind 
exercitarea sau neexercitarea opțiunilor din 
documentația de atribuire, cu respectarea strictă 
a normelor legale aplicabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competența face diferența! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din 
Fondul Social European 

 


