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CURS DE INSTRUIRE 

 

„BUNE PRACTICI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE” 

 

Brașov, 16-18 aprilie 2021  

 

 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil 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, atmosferă profesionistă, 

prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele participării la evenimentele noastre.  

 

Tematica cursului: 

1. Considerații generale cu privire la achizițiile publice: 

1.1 Definiție, obiect, scop, principii, praguri. 

1.2 Sistemul Achizițiilor Publice. 

 

2. Aspecte procedurale privind etapa de planificare a achizițiilor publice: 

2.1 Compartimentul specializat în achiziții publice; organizare, atribuțiuni. 

2.2 Fundamentarea unei achiziții publice: 

- Stabilirea necesității achiziției publice; 

- Stabilirea valorii estimate a viitorului contract; 

- Alegerea procedurii de atribuire; 

- Stabilirea criteriilor de calificare; 

- Alegerea criteriului de atribuire și fundamentarea factorilor de evaluare; 

- Redactarea strategiei de contractare; 

- Definitivarea documentației de atribuire: 

• DUAE și Instrucțiunile către ofertanți (Fișa de date); 

• Caiet de sarcini sau document descriptiv; 
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• Clauze contractuale obligatorii; 

• Formulare și modele de documente. 

- Lansarea procedurii de atribuire. 

2.3 Reguli de comunicare aplicabile în perioada de la lansarea procedurii până la depunerea 

ofertelor. 

2.4 Reguli de participare la procedura de achiziție publică: 

- Subcontractor; 

- Terț susținător. 

2.5 Reguli privind evitarea conflictelor de interese în etapa de planificare a achizițiilor publice. 

Stabilirea cerințelor de calificare și a criteriilor de atribuire. 

2.6 Reguli de publicitate în etapa de planificare a achizițiilor publice. 

 

3. Aspecte procedurale vizând desfășurarea procedurii de achiziție atribuire și atribuirea 

contractului: 

3.1 Comisia de evaluare: componență, atribuții. 

3.2 Modul de lucru al comisiei de evaluare.  

3.3 Analiza documentelor de calificare; aplicarea criteriilor de selecție/calificare stabilite prin 

strategia de contractare și comunicate prin fișa de date/informațiilor. 

3.4 Evaluarea ofertelor: aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, stabilirea 

ofertelor inadmisibile și a ofertelor neconforme. 

3.5 Desemnarea ofertei câștigătoare. 

3.6 Reguli de comunicare în etapa de desfășurare a procedurii de  achiziție. 

3.7 Reguli privind evitarea conflictelor de interese în etapa de desfășurare a procedurii de atribuire 

(evaluarea ofertelor). 

3.8 Atribuirea contractului. 

3.9 Încheierea contractului. 

 

4. Aspecte privind etapa post atribuire a contractului și monitorizarea acestuia: 

4.1 Responsabilități în implementarea contractului de achiziție publică. 

4.2 Subcontractarea.  

4.3 Modificarea contractului. 

 

5. Aspecte procedurale privind soluționarea contestațiilor. 

 

 

*La cerere, cursul se poate organiza și personalizat, pentru mai multe persoane interesate. 
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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. 

 

 

Trainer: Corneliu Burada - Formator autorizat, Expert achiziții publice. 

 

 

Pentru înregistrare vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere completat la adresa de e-mail 

training@focus-training.ro sau la numărul de fax 031.780.14.73. 

 

 

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.  

 

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire și pentru alte teme. Dintre 

acestea, menționăm:  

• Controlul intern managerial și noutățile aduse de OSGG Nr. 600/2018. 

• Investiții publice, 

• Analiza cost-beneficiu. 

• Managementul contractului de lucrări reglementat de H.G. Nr.1/2018. 

• Codul administrativ. 

• Administratea patrimoniului. 

• Audit public intern. 

• Revisal. 

• MS Project. 

• Protecția datelor cu caracter personal - GDPR. 

 

Pentru orice alte informații, vă stăm la dispoziție. 

 

 
Cu stimă,                                                                                                                      

Cosmin Constantin                                                                                                      

0762.278.969                                                                          

mailto:training@focus-training.ro
http://www.focus-training.ro/

