CURS PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Brașov, 22-24 Noiembrie 2019

Vă înaintăm prin prezenta ofertă propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale cu scopul
înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: „PARTENERIATUL
PUBLIC-PRIVAT”.
Despre noi:
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să
înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de
formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și
profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și
performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri
corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele
participării la evenimentele noastre.
Scopul cursului:
• Acest curs are scopul de a face înţelese mecanismele, caracteristicile şi modul de abordare a
parteneriatului public privat, precum şi condiţiile specifice de încheiere, implementare şi finalizare a
contractului de parteneriat public privat.
Obiectivele cursului:
La sfârșitul cursului, participanții vor putea:
- să identifice condiţiile specifice ale parteneriatului public privat.
- să identifice şi să aplice în mod corect cerinţele legale şi/sau contractuale privind procedura
specifică parteneriatului public privat.
- să identifice etapele procedurii şi efectele nerespectării acestora.
- să identifice şi să pregătească documentele necesare.
- să îşi exercite în mod corespunzător, în corelaţie cu cerinţele contractuale şi legale, drepturile şi
obligaţiile.
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- să aplice normele juridice în activitatea practică din domeniul vizat;
- să aprecieze corect diverse situaţii în baza cunoştinţelor obţinute.
- să demonstreze capacitatea de a lua decizii la nivele operaţionale şi tactice.
Tematica propusă:
A. GENERALITĂŢI:
- Ce este şi ce nu este PPP.
- Când şi cum se folosesc PPP.
- Scopul PPP.
1. Cadrul Legislativ:
- Legislaţie aplicabilă.
- Contracte administrative:
o Reguli speciale de interpretare;
o Drepturi şi obligaţii specifice;
o Aspecte procedurale.
- Natura contractului PPP - efecte.
- Domeniu de aplicare.
2. Terminologie:
- Terminologie generală.
- Terminologie specifică.
- Definiţii şi corelări cu alte instituţii similare.
3. Formele / tipuri de PPP.
4. Mecanismele PPP.
B. FINANŢAREA PROIECTELOR PPP:
- Structura finanţării.
- Sursa de finanţare.
- Ajutor de stat.
- Participarea terţilor.
- Garanţii.
C. ETAPELE PREMERGĂTOARE CONTRACTULUI PPP:
- Identificarea Proiectelor.
- Propuneri din partea întreprinzătorilor privaţi / partenerului public.
- Evaluarea Proiectelor posibile - pregătirea Studiului de fundamentare.
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1. Fezabilitate şi eficienţă economică:
- Analiza cost - beneficiu.
- Posibilitatea de a administra proiectul.
- Implicații financiare şi fiscale / stabilirea gradului de suportabilitate.
2. Riscuri:
- Identificare riscurilor.
- Repartizarea riscurilor.
- Reflectarea repartizării riscurilor în Contractul PPP.
3. Identificarea condiţiilor de proiect:
- Tehnice;
- Contractuale;
- Financiare.
D. ATRIBUIREA CONTRACTULUI PPP:
- Stabilirea Strategiei de atribuire a contractului.
- Stabilirea condiţiilor de îndeplinit de către potenţialii ofertanţi (calificare şi selecţie).
E. CONTRACTUL PPP:
1. Încheierea contractului PPP:
- Prevederi contractuale obligatorii prin efectul legii (analiză clauză cu clauză).
- Reglementarea mecanismului de plată şi a modalităţii de plată.
- Reglementarea mecanismului de rezolvare a divergenţelor dintre părţi.
2. Executarea contractului:
- Drepturile şi obligaţiile părţilor într-un contract administrativ.
- Drepturile şi obligaţiile specifice ale părţilor într-un contract PPP.
3. Administrarea contractului PPP (management de contract):
- Stabilirea procedurii.
- Monitorizarea modului de executare a contractului.
- Monitorizarea riscurilor şi modul de rezolvare a acestora.
- Soluţionarea eventualelor schimbări ce pot interveni.
- Stabilirea modului de preluare a bunurilor la încetarea contractului.
4. Modificarea contractului PPP.
5. Încetarea contractului PPP:
- Durata contractului.
- Rezoluţiunea/rezilierea contractului.
- Denunţarea unilaterală.
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F. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR:
- Dispoziţii legale aplicabile;
- Aspecte practice.
G. ASPECTE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR
OBIECT AL CONTRACTULUI PPP.
H. ASPECTE PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.
I. EXERCIŢII PRACTICE, STUDII DE CAZ.

Trainer invitat: Specialist în Parteneriat Public-Privat.
Costuri:
Taxa servicii instruire: 750 lei (nu se percepe TVA). Discount acordat pentru înscrierea mai multor
participanți.
*Include: mapă de lucru, suport de curs, pauze de cafea, diplomă de participare.
Taxa servicii cazare (opțional): 850 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru
însoțitor.
*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs.

IMPORTANT: pentru mai multe persoane interesate, cursul se poate organiza și personalizat, în
condiții financiare avantajoase, la sediul dumneavoastră!

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.
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Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire personalizate și pentru alte
teme. Dintre acestea, menționăm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlul intern managerial și noutățile aduse de OSGG Nr. 600/2018.
Analiza și managementul riscurilor în entitățile publice.
Etică și integritate în entitățile publice.
Expert achiziții publice.
Management de proiect în domeniul construcțiilor.
Arbitraj.
Analiza cost-beneficiu.
Comunicare și managementul conflictelor.
Protecția datelor cu caracter personal - GDPR.

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a
sesiunilor de instruire.

Cu stimă,
Cosmin Constantin
Managing Partner
0762.278.969
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