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Obiectiv:  

Recrutarea unor consultanti cu experienta de minim 3 ani in domeniul achizitiilor publice, in 

vederea extinderii echipei de la biroul central din Bucuresti. 

Descrierea postului: 

A. Consultanta si asistenta acordata beneficiarilor publici in domeniul achizitiilor publice: 

elaborarea conținutului documentațiilor de atribuire (referate, note justificative, fișa de date, 

caiet de sarcini, strategie de contractare) 

elaborarea documentelor aferente derulării procedurii de achiziție publică (calendar, raport de 

evaluare, comunicări către ofertanți, solicitări de clarificări) 

asistență în elaborarea răspunsurilor la clarificările primite din partea operatorilor economici în 

urma lansării unor proceduri de atribuire pe SEAP 

asistență beneficiarilor (autorităților publice) în elaborarea punctului de vedere transmis către 

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

participarea în calitate de expert cooptat la procedurile de evaluare a ofertelor lansate de 

beneficiari (autorități publice) și elaborarea rapoartelor de specialitate 

B. Suport pentru pregatirea ofertelor pentru procedurile de achizitie publica pentru care RomActiv are 

calitatea de ofertantant. 

 

Atenție:  

Postul este aferent unui program full-time & exclusiv (NU se referă la colaborare part-time sau per proiect). 

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

 

Cerințe: 

✓ pregatirea de specialitate: studii superioare in orice domeniu  

✓ experienta profesionala specifica de minim 3 ani in domeniul achizitiilor publice  

 

Abilităţi, calități și aptitudini necesare: 

✓ meticulozitate, atenție la detaliu 

✓ spirit de lucru in echipa 

✓ abilități de comunicare 

✓ confidențialitate, corectitudine, punctualitate 

 

Oferta (bonusuri, beneficii) 

✓ pachet salarial competitiv 

✓ asigurare medicala privata (Medlife) 

✓ telefon de serviciu 

✓ cursuri de specializare 

✓ posibilitatea dezvoltării profesionale într-un mediu de lucru atractiv 

Anunț recrutare 
Expert Achizitii Publice 

mailto:office@romactiv.ro
http://www.romactiv.ro/

