
 
 

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 
Curs de formare profesională 

 TIPUL CURSULUI:  
SPECIALIZARE,  COD COR: 214946 
DURATĂ CURS: 120 ORE  
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE 
Învățământ superior cu diplomă de licență 
DOCUMENTE NECESARE (în copie): 
 Carte de identitate, 
 Certificate de naștere 
 Certificate de căsătorie (dacă este cazul) 
 Diploma de studii (cerință minimă: licență) 
 CV în format Europass 

TIPUL DE CERTIFICAT OBȚINUT: 
Certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, recunoscut oficial pe 
piața muncii, însoțit de un supliment descriptiv menționând competențele dobândite în urma susținerii examenului de absolvire 
 
COMPETENŢE PROFESIONALE (conform cu standardele de pregătire profesională /standardele ocupaţionale): 
 comunicarea interpersonală 
 perfecționarea pregătirii profesionale 
 utilizarea calculatorului 
 negocierea în cadrul procedurilor de atribuire 
 elaborarea documentelor de specialitate 
 analizarea legislației  aplicabile specifice 
 acordarea consultanței de specialitate 
 planificarea achizițiilor publice 
 derularea finalizarea  procedurilor de atribuire 

 
Înscrierile se fac până la data de 15 martie 2021 

Completați formularul de înscriere disponibil aici și transmiteți-l pe adresa office@ccisuceava.ro 
TARIFUL CURSULUI = 1000 lei 

(cu posibilitate de achitare în două rate). 

Mai multe detalii poți obține de la doamna Teona Moisă, Consilier, Cursuri formare profesională, telefon 0749 145 569, e-mail 
teona.moisa@ccisuceava.ro , sau direct de la sediul CCI Suceava, din str. Universității nr. 15-17, etaj 1, biroul  11. 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDE?  
La sediul  
Camerei de Comerț și Industrie Suceava,  
Strada Universității 15-17, Suceava 

 

 

www.ccisv.ro 
 
 
 
Contactați-ne la numerele:  
0749 145 569, 
0230 521 506 

 

 office@ccisuceava.ro  
http://ccisv.ro/content/cursuri-de-formare-profesionala/  
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