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Descriere curs
Cursul de specializare în ocupația Expert Achiziții Publice Cod COR 214946 este un
program de instruire practică și teoretică dedicat personalului din cadrul autorităților
contractante și ofertanților în procesele de achiziții publice.
 

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și permite absolvenților,
ocuparea unei funcții de Expert Achiziții Publice în cadrul Compartimentului de
Achiziții Publice din cadrul autorităților/ofertanților sau, inclusiv, oferirea de
consultanță externalizată, la cerere.
 

Sesiunea de instruire alternează orele de pregătire teoretică cu cele de pregătire
practică, în baza unui program de desfășurare adaptabil la programul de lucru al
participanților la curs
 

Mod de desfășurare 

Cursul se desfășoară în perioada: 22 Iunie - 21 August 2020;

Sesiunile se desfășoară 3 zile din timpul săptămânii, după ora 16:30;

Cursul are durata de 180 ore: 60 ore pregătire teoretică și 120 ore pregătire practică.

 

Cursul alocă 60 de ore pentru pregătirea teoretică și 120 ore pentru pregătirea
practică a viitorilor experți în achiziții publice.
 

Pregătirea teoretică se realizează prin următoarele metode: prezentare, conversație
euristică, discuții orientate și structurate, instrumente educaționale.
Pregătirea practică se realizează prin studii de caz, proiecte individuale.
 

Cursul Expert Achizitii Publice este un curs general, ce se adreseaza atat Autoritatilor
Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la
acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa
fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.
 

Perioada de desfășurare:

 

* programul de desfășurare poate suferi modificări în funcție de solicitările participanților la curs
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Cel mai complex și intensiv curs de Achiziții
Publice de pe piață, desfășurat în mediul on-line!
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Cui se
adresează?
Oportunitate pentru carieră

Cursul se adreseaza atat celor care
profeseaza deja in domeniul achizitiilor

publice si doresc sa-si imbunatateasca

cunostintele si metodele de lucru cat si

celor care doresc sa devina experti
acreditati in achizitii publice, asigurandu-

le acestora atat instruirea necesara cat si

autorizarea si certificarea profesionala in

domeniu.

 

Pot participa:
 

1. Specialistii cu studii superioare si

experienta in domeniul achizitiilor publice

care si-au dobandit partial competentele

pe cai informale si care vor sa obtina

certificarea profesionala ANC:

functionarilor publici, specialisti din

sectorul privat încadrati în compartimente

cu atributii aferente procesului de

planificare și asigurare a resurselor,

persoanelor numite în cadrul comisiilor de

întocmire a dosarelor și de evaluare a

ofertelor ori desemnate ca reprezentând

entitatea publică în procesul de achiziții,

dar si alte persoane interesate de

domeniu.

 

 

 

pregătire tehnică de specialitate sau
pregătire economico-financiară sau
pregătire juridică, dobândită în urma
absolvirii unor studii superioare de
lungă sau scurta durată cu diplomă
de licență

2. Persoanele care doresc sa devina

experti in achizitii publice certificati de

ANC, angajati din departamentele

vanzari, juridic, financiar, investitii,

tehnic, membrii comisiilor de evaluare a

ofertelor de produse si servicii, persoane

interesate sa lucreze in domeniul

achizitiilor publice in cadrul autoritatilor

contractante (la stat) sau operatorilor

economici (privati) ce activeaza in

domeniu 

 

3. Persoanele care își doresc o

alternativă în carieră devenind

consultanți externi în achiziții publice

 

 

 

Condiții de acces:
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Tematica
 
Hotărârea nr. 419/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
 Ordonanța de Urgență nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra
sistemului achizițiilor publice
Ordonanța de Urgență nr. 46/2018  privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru
Achiziții Centralizate
Ordonanța de Urgență Nr. 39/2018  privind parteneriatul public privat – în vigoare din data de 10 mai 2018
Ordin Nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control expost privind modul de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de
concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii
componenta legislativa, in conformitate cu Directivele europene 2014;

Legea nr. 98/23 mai 2016 privind achizițiile publice (clasice);

HG 395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție  publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale ;

HG 394/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și Legea nr 101/2016  privind
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică

Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice;

Identificarea necesităților. Întocmirea referatelor de necesitate
Estimarea valorii contractului de achiziție publică 

Elaborarea și publicarea Programului Anual al Achizițiilor publice 

Riscurile specifice proceselor de achiziție publică
Realizarea strategiei de contractare.

Consultarea Pieței
Reguli de elaborare
DUAE/Instrucțiuni pentru ofertanți
Caietul de sarcini. Specificații tehnice
Proiectul de contract (clauzele  contractuale obligatorii)
Formulare și modele de documente

Legislație specifică

 

Etapele procesului de achizitie publica:

 

Documentația de atribuire

Curs practic
Susținut de un specialist cu o experiență de peste 15 ani procesul de achiziții publice

Participanții primesc modele de documente care le pot fi utile ulterior, 

în activitate!
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 Reguli de publicitate
Clarificările formulate de către operatorii economici interesați. Reguli și modalitatea de gestionare și
publicare a solicitărilor de clarificări.

Reguli privind participarea ofertanților la procedurile de atribuire
Reguli aplicabile comunicărilor în cadrul proceselor de achiziție publică 

Modul de întocmire și prezentare a ofertelor
Conflictul  de interese. Confidențialitatea
Aspecte privind stările de anticoncurență specifice achizițiilor publice
Aspecte privind fenomenele de corupție și fraudele specifice domeniului achizițiilor publice

Licitația deschisă
Licitația restrânsă
Negocierea competitivă
Dialogul competitiv
Parteneriatul pentru inovare
Negocierea fără publicarea prealabilă
Concursul de soluții
Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și altor servicii specifice
Procedura simplificată
Modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție publică: Acordul cadru, Sistemul de achiziții
dinamic, licitația electronică

Oferta. Modul de prezentare a ofertelor. Oferte alternative
Comisia de evaluare-modul de lucru al membrilor comisiei de evaluare și a experților cooptați 
Modul de evaluare a DUAE-urilor. Modul de evaluare a propunerilor tehnice / financiare. Evaluarea
criteriilor de calificare și selecție
Raportul de atribuire. Comunicări. Dosarul achiziției publice

Publicitatea procedurilor de achiziție publică

 

Reguli de participare

 

Proceduri de atribuire

 

Sistemul Electronic de Achiziții Publice - studii de caz și demonstrații practice
 
Evaluarea ofertelor și atribuirea contractelor

Soluționarea litigiilor și contestațiilor
 

 

NOU!!
Modulul: Executarea si monitorizarea implementarii contractelor de achizitie
publica  in proiectele europene.
 

 

 

Pot participa inclusiv reprezentanți ai beneficiarilor
de fonduri UE interesați de obligațiile stabilite
pentru achizițiile publice 
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Detalii
Nu ratati un curs practic care va poate

ajuta in cariera profesionala! 

Lector: Consultant cu experiență de peste 15 ani
în domeniul achizițiilor publice, inclusiv în
managementul achizițiilor publice în cadrul
proiectelor finanțate prin fonduri europene și/sau 

 guvernamentale
 

 

Taxa de participare: 1.390 lei / pers.
 

Oferta specială - pentru înscrieri și
plăți până la data de 08 Iunie, taxa de
participare este de 1.290 lei / pers

 
Taxa de participare poate fi achitată integral, la

înscrierea la curs sau în 2 tranșe, respectiv prima tranșe,
prima la începerea cursului și diferența la finalizare curs.

 

 

Înscrieri pana la data de 15 Iunie 2020  

prin transmiterea formularului de inscriere la adresa
office@inovexpertedu.ro  sau inovexpertedu@gmail.com.
 

Acte necesare pentru înscriere: copie după CI, copie
după CN, copie după ultima diplomă de studii.

 

Resurse puse la dispoziție: suport de curs în format
electronic, modele de caiete de sarcini, modele de
strategii de achiziții, modele de clarificări, modele de
Planuri Anuale de Achiziții Publice și alte modele ce pot
fi utile în activitatea participanților

Include:  activitatea de training, materialele
educationale, sustinerea examenului final de
absolvire, certificatul de absolvire recunoscut de
Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.
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Certificare
Beneficiile acestui curs de 180 ore de pregătire sunt incontestabile

comparativ cu un curs cu o durată de 40 ore!

 

Cursul EXPERT ACHIZITII PUBLICE este acreditat de urmatoarele Autoritati Nationale: Autoritatea

Nationala pentru Calificari (fost C.N.F.P.A.), Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice și

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

 

Certificatul de absolvire este recunoscut atât la nivel național cât și în statele membre ale Uniunii

Europene.

 

Absolventii vor deveni EXPERTI in ACHIZITII PUBLICE certificati profesional conform ocupației

de EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COR: 214946.

 

O pregătire temeinică nu se poate face superficial!
Apelați la servicii de calitate pentru a fi siguri că veți
avea o carieră sustenabilă în domeniul achizițiilor

publice!

Contact: 

Adresa: Str. Pictor Aman, nr 94C, mun. Bacău

Tel/Fax: 0334.101.191

Email: office@inovexpertedu.ro

               inovexpertedu@gmail.com

Petronela STEFAN, Mobil 0742.504.708

Anca MACSIM, Mobil 0756.217.768

 


