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Birou Oradea 
 

Birou Arad 
 

Birou Tirgu Mures 
 

Birou Cluj Napoca 
 

Birou Bacau 
 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Gheorghe Doja, Nr 30 Camera de Comert si Industrie 

Camera 310 

Str Prieteniei, Nr 10 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0722 325 637 

cluj@romactiv.ro  

Tel: 0720 550 626 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obiectiv:  

Recrutare Consultant achiziții publice pentru acordarea de asistență autorităților 
publice pentru derularea procedurilor de achiziție publică.   

Descrierea postului: 

✓ Elaborează conținutul documentațiilor de atribuire (referate, note justificative, fișa de date, caiet 

de sarcini, strategie de contractare) 

✓ Elaborează documentele aferente derulării procedurii de achiziție publică (calendar, raport de 

evaluare, comunicări către ofertanți, solicitări de clarificări și răspunsuri la clarificări) 

✓ Întocmește dosarul procedurii de achiziție publică 

✓ Acordă asistență Beneficiarilor (Autorităților publice) în elaborarea răspunsurilor la clarificări 

primite din partea operatorilor economici în urma lansării unor proceduri de atribuire pe SEAP 

✓ Acordă asistență Beneficiarilor (Autorităților publice) în elaborarea punctului de vedere transmis 

către CNSC ca urmare a contestării de către operatorii economici a unei proceduri de atribuire 

✓ Participă în calitate de expert cooptat din partea companiei la procedurile de evaluare a ofertelor 

lansate de Beneficiari (Autorități publice) și elaborarea rapoartelor de specialitate 

✓ Suport pentru pregatirea ofertelor pentru procedurile de achizitie publica pentru care RomActiv 

are calitatea de ofertant  

 

Atenție !  

Postul este pentru program full-time și exclusiv (NU se referă la o colaborare part-time 
sau per proiect).  

Numai candidații selectați în urma evaluării CV-urilor vor fi contactați pentru interviu. 
 

Cerințe:  

✓ Studii superioare în domeniul juridic / economic   

✓ Minim 1 an experienta în domeniul activităților legate de domeniul achizițiilor publice 

✓ Constituie avantaj: Certificat de absolvire curs de „expert achiziții publice”    

✓ Excelente cunoștințe de operare PC (MS Office: Excel, Word, Outlook)  

 

Abilități și competente  

✓ Meticulozitate, atenție la detaliu 

✓ Spirit de lucru in echipa 

✓ Abilități de analiză și sinteză 

✓ Abilități de comunicare 

✓ Confidențialitate, corectitudine, punctualitate 

 

Oferta (bonusuri, beneficii) 

✓ Pachet salarial competitiv 

✓ Posibilitatea dezvoltării profesionale într-un mediu de lucru profesionist   

 
Anunț recrutare 

Consultant achiziții publice 
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