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                         Catre , 

                    Serviciul Strategie ,Proiecte, Monitorizare ,Relatii, ONG . 
 

                  Prin prezenta  Biroul Achizitii Publice , in urma primirii  adresei dumneavoastre cu 

nr. 473/16.04.2018 prin  care ne solicitati sa va inaintam toate modificarile in functie de 

specificul Biroului Achizitii Publice  in vederea actualizarii paginii de internet a institutiei ,va 

transmitem urmatoarele : 

  Biroul Achizitii publice are in structura cu un numar de 6 posturi, 1 post de conducere si 5 

posturi de executie . Date de contact ale biroului : telefon nr. 0257210055, interior 116, adresa 

de e-mail achizitii@dgaspc-arad.ro. 

Biroul Achizitii publice are ca obiectiv principal realizarea achizitiilor publice prevazute in 

PAAP si Anexa PAAP intr-u mod etic si legal. 

În aplicarea prevederilor legale specifice referitoare la achiziţiile publice, DGASPC 

Arad  prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, are 

următoarele atribuţii/responsabilităţi principale: 

• Intreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

• Elaborează şi, după caz, actualizează şi asigură aprobarea, conform prevederilor legale 

stipulate de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, pe baza referatelor transmise de 

servicii,centre, compartimente si birouri Programul Anual al Achiziţiilor Publice, ca 

instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de 

procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă pentru planificarea resurselor 

necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor 

din strategia achizitiilor; 

• Primeste si verifica corectitudinea referatelor de necesitate venite de la compartimentele 

de specialitate (serviciile, compartimentele si centrele apartinatoare DGASPC), iar in 

cazul in care nu sunt intocmite corect le returneaza solicitantului  pentru corectarea 

deficientelor caracteristicilor  tehnice, descriere , perioada de achizitie , cantitati si 

preturi) 

• Centralizeaza  referatele de necesitate . 

• Pune in concordanta cu CPV nevoile si prioritizeaza achizitiile , 

• Stabileste procedura de atribuire aleasa precum si modalitatile de atribuire a 

contractului, tip de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia 

,mecanismul de plata in cadrul contractului ,alocarea riscurilor in cadrul acesteia, 

masuri de gestionare a acestora , stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau 

indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale 
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• Intocmeste Anexa planului anual al achizitiilor  si il actualizeaza in urma aprobarii 

bugetului in functie de fondurile aprobate ,il pune spre aprobare directorului general si 

serviciului financiar –contabil dupa care il publica in SEAP-S.I.C.A.P. 

• Raspunde de  transmiterea în termenul legal a notificarii în format electronic prin 

utilizarea aplicaţiei disponibile în S.E.A.P.-S.I.C.A.P. a achiziţiilor directe, a cărei 

valoare depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 13000 lei fără TVA, 

• Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

servicii, centre, compartimente si birouri ale autorităţii contractante, strategia de 

contractare, respective strategia anuală de achiziţii publice; 

• Indeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

Legea nr.98/2016, denumită în continuare Lege; 

• Realizează totalitatea achiziţiilor aprobate in PAAP si ANEXE . Asigură pregătirea 

documentelor necesare desfăşurării/organizării achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări 

şi răspunde de desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data 

organizării; 

• Analizeaza  ofertele tehnice  , financiare si documentele de calificare , intocmeste  

proceselor verbale si rapoartele procedurilor de atribuire. 
 

• Transmite comunicari catre ofertanti. 
 

• Califica  ofertantii in SEAP-SICAP. 
 

• Transmite  prin comunicari  ofertantilor privind rezultatul procedurilor de achizitie. 

 

• Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale 

participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în 

limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea achiziţiilor şi 

pe parcursul desfăşurării lor; 

• Întocmeşte, în baza documentelor primite de la compartimentele de specialitate, 

contracte de achiziţie publică de furnizare, de prestare a serviciilor şi de execuţie a 

lucrărilor - pentru achiziţiile directe in trei exemplare pe care le distribuie 1 exemplar  

la contabilitate, 1 exemplar  operatorului economic castigator si un exemplar la dosarul 

de achizitie publica . O copie a contractului il transmite compartimentelelor ,seviciilor 

sau centrelor care au solicitat achizitia. 

• Răspunde de desfăşurarea achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări prin cumparare 

directă prin intermediul catalogului electronic disponibil în S.E.A.P.-S.I.C.A.P.; 

• Estimeaza valoarea pentru achiziţiile iniţiate de Biroul Achiziţii Publice, inclusiv pentru 

respectarea regulilor de estimare prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor 

publice, în procesul de estimare a valorii contractelor de achiziţii publice; 

• Raspunde de returnarea garantiilor de participare in termen. 

• Urmareste de  constituirea garantiilor de buna executie dupa caz ,in termenul prevazut 

de lege de 5 zile lucratoare de la data semnarii contactului. 

• Raspunde de incheierea actelor aditionale , de semnarea si transmiterea lor catre  

compartimentele de specialitate. 

• Atribuie  contractele  incheiate si achizitiile efectuate in SEAP . 

• Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

• Ţine corespondenţa cu celelalte Servicii/Birouri/Compartimente/Centre  din cadrul 

autorităţii contractante . Corespondenţa va fi semnată de persoana care întocmeşte 

directorul general /directorul general  adjunct economic, după caz. 

• Intocmeste strategia de contractare a  procedurii de achizitie publica, conform pragurilor 

stabilite prin lege. 

• Completeaza  si actualizeaza  formularele  de integritate aferente procedurilor de 

atribuire derulate de catre DGASPC Arad, numita prin  dispozitia conducatorului 

autoritatii contractante nr . 638A/ /10.03.2017. 

• Tine evidenta achizitiilor directe de produse ,servicii si lucrari ca o parte a strategiei  

anuale  de achizitii publice. 



• Monitorizeaza  derularea contractelor incheiate prin :analiza sesizarilor primite din 

centre referitoare la furnizori; prin analiza bunei derulari a contractelor si deblocarea 

garantiilor de buna executie  ; intocmirea si eliberare Documentelor constatatoare de 

indeplinire a clauzelor contractelor  finalizate in anul trecut pentru fiecare contract in 

parte sau neindeplinirea clauzelor dupa caz la proceduri si la cererea operatorului 

economic in cazul achizitiilor directe si  publicarea Documentelor constatatoare pe situl 

A.N.A.P.-S.I.C.A.P.  si transmiterea lor catre furnizori. 

 

• Acorda consiliere /indrumare metodologica  necesara achizitionarii unor 

produse/servicii /lucrari de calitate, furnizarea la timp a tuturor produselor 

/serviciilor/lucrarilor necesare indeplinirii misiunii entitatii , in limita bugetului aprobat 

prin  transmiterea catre Compartimentele de specialitate a modelelor de referate de 

necesitate actualizate de cate ori este cazul,prin organizarea de sedinte de lucru si 

prelucrarea modului de intocmire corect a necesarului de achizitie , stabilirea 

cantitatilor corecte in functie de numarul de beneficiari existenti in centru si modul de 

calcul a preturilor si valorilor estimate  , a termenului in care este necesara achizitia 

,astfel incat sa se poata achizitiona produse /servicii si lucrari conform nevoilor stabilite 

de calitate incat necesarul sa se incadreze in bugetul alocat al DGASPC . 

 

 

 

Director general adjunct economic  

 Buzura Valentina  

 

 

                                                                         Birou  Achizitii Publice 

                                                                         Iancu Viorica  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare. 


