Curs
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9 – 12 IANUARIE 2023

Curs

Aplicatia ZOOM

Expert Achizitii Publice

Curs ONLINE
Curs ACREDITAT

Examen ONLINE

Contact rapid:
Telefon: 0724.088.310
E-mail:
office@cursurismart.ro
Web Site:
www.cursurismart.ro

Be SMART !

Oferta Promotionala Curs ONLINE

Expert Achizitii Publice
COR: 214946

CADRUL LEGAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE IN ROMANIA
Curs mixt:
Autoritati Contractante si Ofertanti !
– NOUA LEGISLATIE A ACHIZITIILOR PUBLICE –
– ULTIMELE MODIFICARI LEGISLATIVE –
PRACTICA pe PLATFORMA SEAP|SICAP - www.e-licitatie.ro

Curs Online, pe platforma ZOOM

9 – 12 IANUARIE 2023

Examinare - online - in data de 14 ianuarie 2023

Curs Acreditat prin Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale:

Servicii incluse in prezenta oferta:
-

-

Activitatea de training in sistem online
organizata prin APLICATIA ZOOM;
Asistenta individuala din partea trainerilor;
Suportul de curs transmis prin email in format
electronic.
Taxa de examinare – examinarea se desfasoara online,
in data de 14 ianuarie 2023, incepand cu ora 10:00;
Certificatul de Absolvire pentru ocupatia de Expert
Achizitii Publice cod COR: 214946
acreditat prin Ministerul Educatiei si Cercetarii si
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
Suplimentul Descriptiv al Certificatului de
Absolvire care certifica Competentele Profesionale dobandite in urma absolvirii
cursului.

www.cursurismart.ro

1

Acest material poate fi portejat de drepturi de autor. Este interzisa copierea, prelucrarea sau distribuirea neautorizata partiala sau totala a acestui material.

Be SMART !
Promoție Curs Expert Achiziții Publice ONLINE:

Tariful de participare = 890 lei / cursant
(tarif redus de la 1.200 lei/cursant
pentru inscrieri efectuate pana la 9 ianuarie 2023 ora 14:00)
Data limita pentru inscrieri: 9 ianuarie 2023 (in limita locurilor disponibile)

Oferta speciala – 2 – 3 cursanti !

Pentru participarea a 2 – 3 persoane din aceeasi organizatie (sau cunostinte, prieteni)

tariful este de 790 lei/cursant
(valabil pentru inscrieri efectuate pana la data de 9 ianuarie 2023 ora 14:00)

Oferta speciala - cel putin 4 cursanti !

Pentru participarea a cel putin 4 persoane din aceeasi organizatie (sau cunostinte, prieteni)

tariful este de 490 lei/cursant
(valabil pentru inscrieri efectuate pana la data de 9 ianuarie 2023 ora 14:00)

De interes pentru Autoritatile Contractante:
Pentru Achizitia Directa din SEAP ( www.e-licitatie.ro ) a acestui curs,
va rugam sa ne Contactati la telefon: 0724.088.310
sau E-mail: office@cursurismart.ro

Inscrierea la curs si documente solicitate:




Pentru inscrierea la curs este necesara completarea si trimiterea formularului de inscriere prin email:
office@cursurismart.ro sau prin fax la numarul: 0343.818.627. Formularul de inscriere poate fi descarcat
de pe site-ul companiei: www.cursurismart.ro
Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre organizator pentru a vi se confirma inscrierea si pentru a vi
se oferi detalii privind desfasurarea cursului. Veti primi prin email o Confirmare de Participare si Factura
proforma aferenta cursului.
Documentele necesare obtinerii diplomei acreditate:
o Carte de identitate (copie)
o Certificate de nastere (copie)
o Certificat de casatorie (copie) – in cazul schimbarii numelui
o Diploma de studii superioare sau adeverinta licenta (copie)
o >>> pentru participantii care nu detin studii superioare, se va elibera un Certificat de Participare la
curs.

Inscrierea la curs in 2 pasi:
1. Completati si trimiteti formularul de inscriere prin e-mail: office@cursurismart.ro;
2. Primiti in aceeasi zi confirmarea de participare si factura aferenta cursului.

Pentru informatii, reduceri si inscrieri la curs, va rugam acccesati site-ul www.cursurismart.ro.
De asemenea ne puteti contacta si telefonic 0724.088.310 sau prin email office@cursurismart.ro

www.cursurismart.ro
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Be SMART !
TEMATICA SI PROGRAMUL CURSULUI

Expert Achizitii Publice - Cod COR: 214946
-

Legea nr. 98/23 mai 2016 privind achizițiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016;

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – M.Of. nr. 391/2016;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii - M.Of. nr.
392/2016;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor

de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor – M.Of. nr. 393/2016;

- HG 395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice- M.Of. nr. 423/6 iunie 2016;
- 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 achiziţiile
sectoriale- M.Of. nr.422/6 iunie 2016;

-

Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul publicprivat – în vigoare din data de 10 mai 2018
- ORDIN Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control expost privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a
contractelor de concesiune de servicii
- Noul Sistem al Achizitiilor Publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP,
CNSC, SEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele europene 2014;
1. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor
de concesiune (NOU);
2. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (abrogat
Directiva 18);
3. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei,
energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17);

- Legislatia specifica in vigoare in domeniul achizitiilor publice, transpusa din Directivele
Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA;
- Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015);
- Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării
concursurilor de soluţii;
- Noile praguri valorice valabile pentru proceduri si pentru achizitia directa;
- Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice;
- Etapele procesului de achizitie publica.
- Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice;
- Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei;

www.cursurismart.ro
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Be SMART !
-

Reguli de evitare a conflictului de interese;
Procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de
achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare
estimată mai mare decât pragurile mentionate in lege: a) licitația deschisă şi paşii de urmat;
b) licitația restrânsă; c) negocierea competitivă; d) dialogul competitiv; e) parteneriatul
pentru inovare; f) negocierea fără publicare prealabilă; g) concursul de soluții; h) procedura
de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice i) procedura
simplificata;
- Modalitati de aplicare a procedurii simplificate;
- Achizitia directa;
- Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contracteor de AP: acordul cadru,
sistemul dinamic de achizitii, licitatia electronica;
- Activitati de achizitie centralizata;
- Exceptarea obligatiei declararii sbcontractantilor la sub 5% din valoarea ofertata;
- Plati directe catre subcontractantii declarati;
- Achizitii publice electronice (100%) obligatoriu;
- Consultarea preliminara a pietei; includerea feedbackului de piaţă la definitivarea
caietului de sarcini/documentaţiei descriptive;
- Impartirea pe loturi, proceduri mai flexibile;
- Reguli de publicitate şi transparenţă;
- Elaborarea si evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire;
- Criterii de calificare şi selecţie: a) motive de excludere a candidatului/ofertantului; b)
criterii privind capacitatea;
- Criterii de atribuire: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun
raport calitate-preţ d) cel mai bun raport calitate-cost;
- Garantia de participare si garantia de buna executie.
- Documentul unic de achiziţie european (DEAU). e-Certis;
- Documentele ofertei;
- Comisia de evaluare si procesul de verificare si evaluare; defalcarea procesului pe faze
finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanților; documentarea
deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora în orice moment.
Eliminarea rigidităţii “prețului neobișnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de
evaluare a elementelor de preț ce diferă cu mult de prețurile pieței;
- Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de
drept public sau privat;
- Atribuirea contractelor de achiziţie publică și încheirea acordurilor-cadru;
- Finalizarea procedurii de atribuire; Informarea candidaţilor/ofertanţilor;
-

Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: subcontractarea si modificarea
contractului de achizitie publica/acordului cadru;
Dosarul achiziţiei - trasabilitatea acţiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a
dosarului achiziţiei publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
PROGRAMUL CURSULUI ONLINE:
LUNI 9 ianuarie 2023: 17:00 – 21:00
MARTI 10 ianuarie 2023: 17:00 – 21:00
MIERCURI 11 ianuarie 2023: 17:00 – 21:00
JOI 12 ianuarie 2023: 17:00 – 21:00
SAMBATA 14 ianuarie 2023: EXAMINAREA INCEPAND CU ORA 10:00

www.cursurismart.ro
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Be SMART !
CERERE DE INSCRIERE la
PROGRAMUL DE PREGATIRE PROFESIONALA:

”EXPERT ACHIZITII PUBLICE”
Nr. ............. din data de ....... / ....... / 2023
(Numar de inregistrare din partea solicitantului)
Subscrisa / subsemnatul/a, prin prezenta cerere, va solicit inscrierea la curs a urmatoarei/lor persoane:
Nr. Crt. Numele si Prenumele:

Telefon MOBIL:

Adresa de e-mail:

Factura va fi emisa pe PJ (Persoane Juridica) sau PF (Persoana Fizica), corespunzator datelor de mai jos:
Denumire PJ sau PF:
CUI PJ:
Nr. Inreg. Reg. Com:
Sediul social (adresa):
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont IBAN / BANCA
PERIOADA DE DESFASURARE: ONLINE, 9 – 14 ianuarie 2023
TARIFUL DE PARTICIPARE pentru acest curs este de: ..................... lei/cursant.
Prezentul formular – cerere de inscriere la curs reprezinta o comanda ferma din partea solicitantului si tine loc de contract
(impreuna cu oferta de curs) pentru asigurarea serviciilor de instruire (sau servicii hoteliere daca este cazul) conform
O.M.F.P. nr . 29 /14.01.2003.

INSCRIEREA LA CURS:
Completati si transmiteti formularul prin e-mail: office@cursurismart.ro sau fax: 0343.818.627.
Veti primi prin e-mail Confirmarea de Participare la curs impreuna cu
toate detaliile de desfasurare si factura proforma (sau factura fiscala la cerere) aferenta cursului.
Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre organizator pentru a va
confirma inscrierea si pentru a va oferi detalii suplimentare privind desfasurarea cursului.
INFO GDPR:
Furnizarea de catre dumneavoastra a datelor personale este obligatorie, conform legii, in scopul inscrierii la cursurile desfăsurate de Smart
Expert Media SRL si a derularii raporturilor juridice cu dumneavoastra. Datele sunt furnizate in conformitate cu prevederile Regulamentului
UE679/2016, Art. 6, alin. (1), lit. (a) persoana vizata si-a dat consimatamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice, si Art. 6 alin. (1) lit. (b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana
vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Declar prin prezentul formular
că sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Smart Expert Media SRL, in urmatoarele scopuri:
participare/inscriere la cursurile de formare profesionala organizate de Smart Expert Media SRL, de a primi comunicari comerciale
referitoare la produsele si serviciile Smart Expert Media SRL cat si emiterea de certificate si diplome în urma absolvirii cursurilor, în baza
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea Directivei 95/46/CE. Smart Expert
Media SRL aduce la cunostinta Conform Regulamentului (UE) 2016/679, ca beneficiate de dreptul de acces, dreptul la rectificare, la
stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, la dreptul la opozitie si la dreptul de a nu fi supus unei proces
individual automatizat. Pentru orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dvs. va rugam sa trimiteti o adresa prin e-mail:
office@cursurismart.ro. Totodata, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal cu sediul în Bucuresti, Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Nota: Furnizorul de formare profesionala va organiza cursul conform ofertei publicate pe site-ul www.cursurismart.ro. In anumite cazuri perioada de
desfasurare poate fi modificata, acest lucru fiind anuntat in timp util persoanelor inscrise la curs.

Reprezentant legal: nume, prenume,

www.cursurismart.ro
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