MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

CHESTIONAR PRIVIND ANALIZA PERSONALULUI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL
ACHIZIȚIILOR PUBLICE
*Obligatoriu
Introducere
Prin prezenta vă adresăm rugămintea de a completa un chestionar destinat identificării
personalului existent în domeniul achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor contractante din
România. În cuprinsul Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice, document ce definește
coordonatele procesului de reformare a sistemului în domeniu, Capitolul 4 – Capacitatea
autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate prevede ca
direcții de acțiune creșterea capacității autorităților contractante în ceea ce privește aplicarea
corectă și eficace a procedurilor de achiziții în acord cu legislația aferentă. Astfel, Agenția
Națională a Funcționarilor Publici, în demersurile sale de modificare legislativă referitoare la
funcțiile și funcționarii publici din România, a convenit că va iniția un proiect de act normativ până
la finalul anului 2015, prin intermediul căruia se va introduce funcția publică de consilier achiziții
publice. În acest sens, datele colectate prin intermediul chestionarului sunt foarte importante
pentru Agenția Națională pentru Achiziții Publice în inițierea procesului de reglementare a funcției
de consilier achiziții publice, precum și în adoptarea măsurilor strategice pe care instituția noastră
le va fundamenta în implementarea strategiei în domeniul profesionalizării personalului
responsabil cu achizițiile publice din România. Facem precizarea că răspunsurile dvs. vor fi
confidențiale, acestea fiind utilizate doar pentru identificarea elementelor necesare punerii în
aplicare a măsurilor evidențiate prin Strategia Națională pe Achiziții Publice.
Instrucţiuni de completare a chestionarului
Informaţii referitoare la persoana care desfășoară atribuții aferente activității de achiziții publice
va fi completată individual de către toate persoanele din cadrul autorității contractante cu atribuții
în procesul de achiziție publică. Orice solicitare de informaţii/clarificări cu privire la modul de
completare a chestionarului se va transmite la adresa de e-mail: chestionar@anap.gov.ro sau la
numărul de telefon: 0725.408.071, persoană de contact Ana Maria Elesei. Întrucât toate
informaţiile solicitate sunt importante în vederea conturării profilului persoanelor responsabile cu
achizițiile publice, vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările de mai jos.
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Informaţii generale
Denumire oficială autoritate contractantă *

Județ: *
Localitate: *
Categoria din care face parte autoritatea contractantă pe care o reprezentați / în care
sunteți încadrat *
(se va bifa categoria)
Minister /Autoritate/Agenție/Instituție centrală

o
o

Instituție/Autoritate publică deconcentrată (ex. Direcția Regională de
Finanțe Publice)
Autorități publice autonome

o
o

Companie națională/Regie autonomă sub autoritatea instituțiilor publice
centrale

o

Consiliu judeţean

o

Unitate administrativ teritorială

o

Instituții publice descentralizate (ex. Poliția Locală; Școli; Spitale ș.a.m.d. )

o

Companie /Regie autonomă sub autoritatea instituțiilor publice locale

o

Altele:

Informaţii referitoare la persoana care desfășoară atribuții aferente activității de achiziții
publice
Numele și prenumele persoanei care completează chestionarul *
Poziția deținută în cadrul autorității contractante (execuție/conducere) *
Telefon: *
E-mail: *
Principalele atribuții conform fișei postului relevante pentru activitatea desfășurată în
domeniul achizițiilor publice *
(maxim trei)
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Experiența dumneavoastră în domeniul achizițiilor publice la nivelul carierei
profesionale: *
(exprimată în ani sau luni)
Încadrarea: *
(se bifează 1 singură opțiune)
o

funcționar public

o

personal contractual

Responsabilitatea stabilită prin fișa postului: *
(se bifează în dreptul categoriei alese în cazul în care responsabilitățile sunt exclusiv de
achiziții publice, iar dacă avem și alte atribuții se va menționa procentul)
o

Exclusiv la achiziții publice

o

Altele:

Tip studii: *
o

medii

o

superioare - scurtă durată (diplomă absolvire)

o

superioare - lungă durată (diplomă licență)

Domeniul studiilor: *
Specializarea studiilor: *
Aceasta este o întrebare obligatorie
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