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TERMENI DE REFERINŢĂ 

Funcţii şi responsabilităţi: 

1. Este subordonat si va raporta Directorului UMP. 

 2. Sarcinile şi atribuţiile Specialistului Achiziţii sunt următoarele: 

 Participă la pregătirea Planurilor de Implementare; 

 Pregăteşte documentaţiile necesare pentru achiziţia de lucrări, bunuri, servicii, 
precum şi pentru alte achiziţii, după caz; 

 Pregăteşte pentru semnarea de către Directorul UMP toate contractele de achiziţii; 

 Pregăteşte toate documentele aferente achiziţiilor, ante şi post contractare, în 
colaborare cu ceilalţi membri ai echipei de implementare, după caz; 

 Se asigură că toate lucrările/bunurile/serviciile sunt achiziţionate în conformitate cu 
procedurile de achiziţii prevăzute în Acordul de Împrumut; 

 Pregăteşte documentele necesare în timpul misiunilor periodice ale Băncii Mondiale 
de evaluare a achiziţiilor; 

 Certifică prin semnătură realitatea, legalitatea și regularitatea operațiunilor 
financiare în cadrul UMP; 

 Pregăteşte rapoartele periodice de achiziţii solicitate de către Banca Mondială, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, cabinetul 
Primului Ministru, etc.; 

 Pregăteşte datele referitoare la achiziţiile din cadrul Proiectului pentru a fi introduse 
în sistemul de management financiar al Băncii Mondiale. 

   3. Sfera de relaţii: 
 a) Raporturi ierarhice: se subordonează Directorului UMP; 
 b) Raporturi funcţionale: cu ceilalţi membri ai UMP; 
 c) Raporturi de colaborare:  

 cu coordonatorul de Proiect al Băncii Mondiale, precum şi cu specialiştii Băncii 
Mondiale în domeniul achiziţiilor; 

 cu specialişti ai altor proiecte finanţate de Banca Mondială, în domeniul achiziţiilor. 

 d) Raporturi de reprezentare: conform mandatului încredinţat de către Directorul UMP. 
 

Calificări minime solicitate: 

 Studii superioare, de preferinţă în domeniile: administraţie publică, administrarea 
afacerilor, economie, inginerie, ştiinţe juridice sau alt domeniu conex relevant; 

 Minim 5 ani experienţă de lucru relevantă; 

 Bună cunoaştere a principiilor privind achiziţiile publice;  cunoașterea și experiența de 
lucru cu procedurile de achiziții ale Băncii Mondiale este dezirabilă; experiența de lucru 
cu Banca Mondială reprezintă un avantaj 

 Cunoştinţe avansate de lucru cu calculatorul şi o bună cunoaştere a pachetului MS Office 
(MS Word, Excel, Outlook, Power Point); 
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 Capacitate bună de comunicare cu persoane cu pregătiri şi statute diferite, precum şi cu 
autorităţi locale şi naţionale; 

 Foarte bună cunoaştere a limbii engleze scris/vorbit este obligatorie. 

 


