
  

 
 

Curs EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 

Specializare, cod COR: 214946 

 
 

 
 

Tematica cursului: 
 
 programul anual al achiziţiilor publice începând cu 2016 Necesitatea publicării în cadrul SEAP a planurilor anuale 

de achiziţii publice de către Autorităţile Contractante. Semnăturile electronice; e-Cert, sistemul de informaţii on-
line gratuit; Sistemele dinamice de achiziţie; Catalogul electronic; Noul SEAP; 

 măsuri de corecţie şi ajustare a preţului/obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derulării contractelor de achiziţie 
publică; 

 acte adiţionale şi: documente constatatoare, reluarea competiţiei, modificarea substanţială a contractului, clauzele 
de variaţie, retragerea unui membru al asocierii contractante, înlocuirea contractantului; 

 SEAP; Proceduri de atribuire off-line şi on-line (fonduri publice, fonduri europene): licitaţia deschisă (paşii de 
parcurs); 

 soluţionarea litigiilor şi căilor de atac: noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cerere de recurs 
împotriva deciziei CNSC; 

 măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; contestarea procedurilor de achiziţie 
publică în faţa instanţelor; Limitele şi identificarea limitelor în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi, 
obţinute cu prilejul studiului dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei; 

 nereguli, prevenire şi chei de verificare; Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi 
preţul plătit; 

 soluţii privind: evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice; analiza practică privind principiile care 
guvernează achiziţiile publice conform noilor proiecte; 

 abordări practice la problemele privind: 
 parteneriatul pentru inovare – în ce măsură răspunde necesităţilor autorităţilor contractante; 
 posibilitatea autocorectării în timpul unei proceduri de achiziţii publice vs. tratament egal; 
 modificarea contractelor aflate în curs de derulare, posibilă afectare ex-post a rezultatului procedurii; 
 documentul european de achiziţie unic (DEAU) privind îndeplinirea cerinţelor de calificare; abordare legală vs. 

practică; 
 împărţirea pe loturi, proceduri mai flexibile; 
 plata directă a subcontractanţilor; motiv de asigurare eficientă a derulării contractului, în condiţiile asumate de 

părţi; 
 noutăţi legislative privind contractele de execuţie şi contractele FIDIC. 
 reguli de bună pactică; Dezbateri şi răspunsuri la problemele participanţilor; 
 elemente de interes pentru participanţi privind Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice; proiectul de 

Lege privind achiziţiile sectoriale; proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 
 

 
 
Condiţii minime de participare: 
 studii superioare (cu diplomă de licenţă); 
 training (doar pentru persoanele care nu susţin examen ANC). 
 



 
 
Documente necesare participanţilor la curs: 
 
 formularul de înscriere 
 copie după cartea de identitate; 
 copie după certificatul de naştere; 
 copie după certificatul de căsătorie (doar dacă numele de pe documente nu este acelaşi şi s-a schimbat în urma 

căsătoriei); 
 copie după diploma de licenţă; 
 curriculum vitae 

 
 
Cum te poți înscrie? 
 
Înscrierile la cursuri se realizează prin completarea și transmiterea  formularului de înscriere  pe adresa de 
email: office@ccisuceava.ro, prin fax: 0230.520.099, sau prin depunerea personală la sediul CCI SV din Str. 
Universității, nr. 15-17, Suceava. 
 

 
 
 

TARIF: 1000 lei/ persoană 
(cu posibilitate de achitare integral sau în două tranșe) 

 
Relații referitoare la procedura de înscriere la cursuri, precum și alte detalii legate de desfășurarea programelor 

de formare profesională la numerele de telefon: 0230.521.506 sau 0749.145.569, persoana de contact - Teona Moisă. 
 

Programele de formare profesională furnizate de CCI SV se organizează în baza formării unei grupe minime 
de 15/20 participanți înscriși și se desfăşoară la sediul din Suceava al Camerei de Comerţ si Industrie Suceava. 

 
Cursurile sunt acreditate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), cursanţii obţinând la finalul 

cursului, în urma unui examen, un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice,  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de 
suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. 

 
 

http://ccisv.ro/content/wp-content/uploads/2017/02/Formular_de_inscriere_cursuri_modificat_mai_2018.pdf
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