Atributii in domeniul achiziţiilor publice:
• Desfăşoară procedura legală de aplicare a normelor legale privind achiziţiile publice
• Publică anunţurile de intenţie, de participare şi toate informaţiile şi documentaţiile necesare
pentru desfăşurarea licitaţiilor electronice pe SEAP
• Prezintă Compartimentului juridic rapoartele necesare proiectelor de hotărâri privind licitaţiile
publice
• Elaboreaza strategia de achizitii publice;
• Aplica principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
• Intocmeste dosarul de licitatie publica;
• Deruleaza procedurile specifice de achizitie publica;
• Gestioneaza contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractului;
• Evalueaza ofertele depuse;
• Atribuie contractul de achizitie publica;
• Manifesta disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu;
• Raspunde la toate solicitarile venite din partea conducerii pentru indeplinirea unor sarcini
conform fisei postului;
• Sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
• Respecta cu strictete regulile de protectie a muncii si PSI din obiectivul unde desfasoara
serviciul;
• Angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase,
instalatiilor, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;
• Acorda ajutor atat cat este rational posibil oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol;
• Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana proprie sau alte persoane, in conformitate cu pregatirea si instruirea
in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau;
• Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
• Aduce la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alte personae din institutie;
• Coopereaza cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta
pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
• Refuza intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.
• Informeaza de indata conducerea despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
• Executa alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele
care au acest drept.

