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EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Curs autorizat de ANC, COR 214946 

Cum devii Expert Achiziții Publice?

Cunoști în profunzime
legislația specifică și știi să o

aplici în funcție de speță.

Obții certificat profesional,
recunoscut de Ministerul Muncii

și Ministerul Educației.

Gestionezi eficient procesele de
achiziții publice indiferent de

complexitatea lor.

* Icons from FlatIcons
*Necesar: studii superioare absolvite

Cursul de adresează persoanelor care își desfășoară activitatea în
Autorități Contractante (autorități și instituții publice centrale sau locale,
organisme de drept public, etc.), persoanelor care își desfășoară
activitatea în entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă sau
operatori economici, precum și persoanelor fizice, care doresc să se
inițieze sau să se perfecționeze în domeniul achizițiilor publice.
 
Cursul te va ajuta să cunoști și/sau să aprofundezi noțiunile specifice
achizițiilor publice, astfel încât să îți dezvolți capacitățile necesare pentru
a gestiona activitățile specifice pe care le vei desfășura în fiecare etapă a
achiziției publice pe care o vei iniția, având posibilitatea de a aplica toate
conceptele învățate în cadrul unor sarcini concrete.Participând la acest
program de specializare, autorizat ANC, vei obține un certificat
profesional recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației -
diploma de Expert Achiziții Publice.

Analizezi legislația specifică aplicabilă aplicabilă în materia
achizițiilor publice;
Acorzi consultanță de specialitate;
Planifici, pregătești și administrezi achiziţii publice;
Derulezi proceduri de atribuire; Finalizezi proceduri de atribuire.

După cele 38 de ore de curs intensiv, vei putea să:

09-13 Martie Craiova
Ora exactă de începere se 

va anunța ulterior Incluse: materiale de curs și  certificatul de absolvire

/persoană
1100 lei

Vii cu un prieten și primiți 
reducere 100 de lei de persoana!

Contact
0374 034 333 (+tasta 4)

031 005 0107inscrieri@harrison.ro

https://harrison.ro/media/uploads/files/HCM_-_Formular_2019.pdf
https://harrison.ro/media/uploads/files/HCM_-_Formular_2019.pdf
https://www.flaticon.com/authors/zlatko-najdenovsk


EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Curs autorizat de ANC, COR 214946 (Modul 3)

Cadrul legislativ național în materia achizițiilor publice; Legislație primară (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, etc.), secundară (H.G. nr. 395/2016 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, etc.); terțiară (Ordine, Instrucțiuni ale
Președintelui A.N.A.P., etc.);
Principiile și planificarea achiziţiilor publice, întocmirea PAAP-ului;
Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
Documentația de atribuire; Dezvoltarea abilităţilor de întocmire a documentaţiilor de atribuire;
Stabilirea criteriile de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat
pentru îndeplinirea criteriilor respective;
Stabilirea criteriilor de atribuire pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic;
Stabilirea garanţiei de participare şi a garanției de bună execuţie; Cerinţe referitoare la modul de prezentare şi
de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;
Realizarea achiziției publice; Alegerea modalităților și a procedurilor de atribuire; Reguli de transparență;
Derularea procedurilor de atribuire; Oferta și documentele însoțitoare; Noţiuni privind modul de elaborare şi
de prezentare a ofertei; Propunerea tehnică; Propunerea financiară;
Evaluarea ofertelor; Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia; Finalizarea procedurii de atribuire;
Cazuri de anulare a procedurii de atribuire; Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire;
Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Modificarea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru; Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică; Contravenții și
sancțiuni; Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor (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).

Agenda de curs va cuprinde:
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Contact
0374 034 333 (+tasta 4)

031 005 0107inscrieri@harrison.ro

Ora exactă de începere se 
va anunța ulterior Incluse: materiale de curs și certificatul de absolvire

/persoană
1100 lei

Vii cu un prieten și primiți 
reducere 100 de lei de persoana!

09-13 Martie Craiova
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