
Descarcă formularul de înscriere

CLICK AICI

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

28 Oct - 01 Nov Iași
Ora exactă de începere se 

va anunța ulterior
Locația exactă se va 

anunța ulterior

Ofertant sau Autoritate Contractantă, acest curs te va
ajuta să îți dezvolți capacitățile necesare pentru a
gestiona activitățile specifice pe care le vei desfășura în
funcție de etapa în care te afli cu achiziția.   Participând
la acest program de specializare autorizat de ANC, vei
obține un certificat profesional recunoscut de Ministerul
Muncii și Ministerul Educației - diploma de Expert
Achiziții Publice.

Analizezi legislația aplicabilă specifică;
Acorzi consultanță de specialitate;
Planifici achiziţii publice;
Derulezi proceduri de atribuire;
Finalizezi proceduri de atribuire.

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

Contact
0374 034 333 (+tasta 4)

031 005 0107inscrieri@harrison.ro

Incluse: materiale de curs și 
certificatul de absolvire

1100 lei

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

/persoană

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 

Legislaţia naţională în materia achizițiilor publice;
Principiile și planificarea achiziţiilor publice, alegerea procedurilor de atribuire și întocmirea PAAP-
ului;
Dezvoltarea abilităţilor de completare corectă a documentaţiilor de atribuire;
Criteriile de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat
pentru îndeplinirea cerinţelor respective; 
Cerinţe privind garanţia de participare şi cea de bună execuţie; Cerinţe referitoare la modul de
prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;
Noţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare;
Componența şi structura caietului de sarcini; Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului;
Aplicarea corectă a criteriilor de calificare/selecţie şi/sau atribuire stabilite pentru evaluarea
ofertelor;
Reguli de depunere şi prezentare a ofertelor; Evaluarea corectă a propunerilor tehnice şi financiare;
Cazuri de anulare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
Structura dosarului de achiziţie, cu toate documentele impuse de legislaţia aplicabilă;
Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor.

Agenda de curs va cuprinde:

Orele de curs vor integra sesiuni de întrebări și răspunsuri, facilitând astfel rezolvarea practică a spețelor participanților.
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Contact
0374 034 333 (+tasta 4)

031 005 0107inscrieri@harrison.ro

Lector Georgeta Cristea
Este formator autorizat și a dobândit experiența prin practică îndelungată în domeniul Achizițiilor Publice, având
numeroase cursuri susținute la activ. Eficiența cursului este asigurată de abordarea practică a programei. 
 
Pune întrebări trainerului tău și veți identifica cele mai bune soluții împreună!
 

28 Oct - 01 Nov Iași
Ora exactă de începere se 

va anunța ulterior
Locația exactă se va 

anunța ulterior Incluse: materiale de curs și 
certificatul de absolvire

1100 lei

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

/persoană
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