MODULE QUALITY CONSULTING
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA INSCRIS IN REGISTRUL
NATIONAL AL FURNIZORILOR AUTORIZATI, ACREDITAT DE A.N.C.
Cod program: MQC 002

Learning by doing

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE
Curs perfectionare - cod COR 214946
Program acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC

Susţinut de SPECIALISTI SI EXPERTI IN ACHIZITII PUBLICE DIN CADRUL A.N.A.P.

CONDITII DE PARTICIPARE:
STUDII SUPERIOARE

CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.
Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii.

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
of er i t e de uni t at i l e hot el i er e.
- Module Quality Consulting, organizator
al programelor de perfectionare, isi
rezerva dreptul pentru schimbari in
ceea ce priveste formatorii, intervalele
de timp de desfasurare, locatia sau
anularea programului daca situatia
creata impune acest lucru.

- Formularul de inscriere impreuna cu
tematica cursului si oferta programelor
tin loc de contract intre parti.

TEMATICA:
1. Planificarea achizitiilor publice
- Stabilirea prioritatilor privind achizitiile;
- Cum se alege procedura de atribuire a contractului de achizitie publica;
- Cum se intocmeste programul anual de achizitii publice;
2. Derularea procedurilor de atribuire
- Cum se transmit spre publicare anunturile/invitatiile de participare;
- Cum se intocmeste documentatia de atribuire;
- Cum se participa la derularea procedurilor de atribuire;
3. Finalizarea procedurilor de atribuire
- Cum se participa la lucrarile comisiei de evaluare a ofertelor/comisiei de negociere sau
juriului;
- Cum se propune atribuirea contractului/acordului-cadru sau anularea procedurii;
- Cum se intocmeste dosarul achizitiei publice;
- Cum se incheie contractul de achizitie publica;
- Cum se evita conflictul de interese.
LEGISLAȚIA ACTUALIZATĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
I. Modificări aduse prin proiectul de lege privind achiziţiile publice:
1. Referitor la criteriile de atribuire a contractului de achiziție publică;
2. Referitor la modificarea contractului de achiziție publică;
3. Referitor la documentul unic de achiziție european (DUAE);
4. Referitor la subcontractare;
5. Referitor la parteneriatul pentru inovare;
6. Referitor la organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire;
7. Referitor la contestare;
8. Referitor la sancțiuni.
II. Elemente de noutate aduse prin Normele metodologice de aplicare a Legii privind
achizițiile sectoriale
1. Noutăți generale;
2. Verificarea conflictului de interese;
3. Strategia de contractare;
4. Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției;
5. Detalierea modalităților de consultare a pieței;
6. Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire fișa de date și
documentele suport;
7. Evaluarea ex-ante a documentației de atribuire noi reguli;
8. Introducerea sistemelor de calificare;
9. Explicitarea sub-criteriilor de atribuire „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut”;
10. Derularea procedurilor de atribuire;
11. Procedura simplificată;
12. Perioada mai mare pentru durata acordului-cadru;
13. O nouă abordare propusă entităților contractante în procesul de evaluare a ofertelor.

Certificatul de absolvire cu recunoastere nationala obtinut in urma
evaluarii finale va avea titulatura: “Expert Achizitii Publice”.
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