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Utilizăm platformele Zoom și YouTube:

TEL: 0788 124 567 | FAX: 021/ 569 61 26 | www.cursuri-functionari.ro

INVITAȚIE

www.cursuri-functionari.ro

OFERTA CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE
CURS ORGANIZAT IN MEDIUL ON-LINE PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI ZOOM
Centrul de Formare APSAP este o organizatie neguvernamentala al carei scop este acela de a sprijini
formarea profesionala si perfectionarea continua, de a pune in valoare competentele cursantilor si de
a contribui la cresterea gradului de performanta si calitate ale acestora.
Centrul de Formare APSAP va invita sa participati gratuit la cursul Expert Achizitii Publice - cod
COR 214946 ce se va desfasura on-line prin intermediul platformei ZOOM.

06 - 10 iulie 2020
Tarif participare curs 40 de ore:

Perioada curs:

CURS ON-LINE - Webinar

Lector:
Ionela COSTACHE - Senior
Consultant Achizitii Publice

5 zile, între orele 14:00 - 17:00

Gratuit

Expert Achizitii Publice

Optional
DIPLOMA A.N.C.

690 Lei

Echipa APSAP are peste 14 ani de experienta in domeniul perfectionarii profesionale. Primele editii ale cursurilor in format online din lunile mai si iunie s-au bucurat de participarea a peste 16.500 de persoane din Romania.

INFORMATII SUPLIMENTARE privind tematicile cursurilor,
organizarea si desfasurarea programelor de perfectionare
se pot obtine de la:
Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP

Cu deosebita consideratie,
Presedinte
Bogdan-Costin Farsirotu

0788 124 567
Domnul Alexandru Leganut
Coordonator programe-APSAP

0730 124 567
INFO CENTER APSAP
telefoane:

fax:

0788 124 567 / 0730 124 567		

021 569 61 26

e-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
Str. Turturelelor nr.62, Clădirea Decebal Tower, Corp A, Cam.11, București | T: 0788 124 567 / E: secretariat@cursuri-functionari.ro
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www.cursuri-functionari.ro

TEMATICĂ ABORDATĂ
Cadrul legislativ privind achizițiile publice
Particularizări privind starea de urgență instituită la nivelul României
Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice
și Programul anual al achizițiilor publice
Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC,
Curtea de Conturi etc.
Praguri valorice și proceduri de atribuire
Elaborarea documentației de atribuire. Rolul DUAE
Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de
calificare; Alegerea și justificarea criteriului de atribuire
Platforma SEAP
Dosarul de achiziție
Modificările aduse legislației în domeniul achizițiilor
Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și
Puncte de vedere emise de ANAP
Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice
și Programul anual al achizițiilor publice
Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare
a conflictelor de interese
Proceduri de achiziții publice: Procedura simplificată, licitația deschisă, licitația
restrânsă, dialogul competitiv etc.
Sistemul electronic de achiziții publice - SEAP
Atribuirea contractelor de achiziții publice
Oferte alternative, subcontractanți
Criterii de calificare și selecție
Criterii de atribuire

Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
Str. Turturelelor nr.62, Clădirea Decebal Tower, Corp A, Cam.11, București | T: 0788 124 567 / E: secretariat@cursurifunctionari.ro

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE INSCRIERE

COMANDĂ FERMĂ

Prezentul document reprezintă o comandă fermă. Fișa, după ce a fost completată, semnată și aprobată, se trimite la
numărul de fax: 021.569.61.26 sau prin e-mail pe adresa: secretariat@cursuri-functionari.ro. Aceasta ține loc de
contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina
Centrului de Formare APSAP. Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii
fișelor de înscriere, iar confirmarea înscrierii va fi transmisă pe adresele de e-mail completate în prezentul document
în termen de maxim 24 de ore. Prin semnarea acestui document vă exprimați acordul explicit cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea
programelor de perfecționare ale Centrului de Formare APSAP și marketing în condițiile descrise pe pagina:
www.cursuri-functionari.ro/termeni-si-conditii

APROB, Instituția (L.S.):
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Nr. ............................. Data ......................................

TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII
ȘI SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE!

Denumire program: EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Perioadă: 06 - 10 iulie 2020

Durată program (nr. zile): 5 zile

Loc desfășurare curs: ON LINE (WEBINAR)
Hotel cazare (conform variante ofertă): NU ESTE CAZUL
Tarif participare:
GRATUIT

Solicită certificat de absolvire (Diploma A.N.C., Cod Cor: 214946, Tarif 690 lei)

(bifați doar dacă se dorește)

1. Date personale (Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe certificatul de participare):
Nume:

Prenume:

CNP:

Data nașterii:

Studii superioare:
DA

NU

Denumirea angajatorului:
Direcție/serviciu/birou:

Funcția:

E-mail personal / serviciu:

Telefon mobil personal / serviciu:

2. Date de facturare (Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe facturile fiscale):
Denumirea instituției:
Cod Fiscal:

Adresa instituției:

Localitatea:

Județul:

E-mail instituție:

Fax instituție:
Banca / Trezoreria:

FOARTE IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
Vă rugăm să citiți cu atenție! Este necesar ca fiecare participant să:

Semnătură participant

Data completării

1.

Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet
(opțional: căști și cameră web)

2.

Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.
Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click pe link-urile de mai jos:

Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)
Sistem de operare Windows
Telefon mobil cu sistem de operare Android
SUPORT TEHNIC APSAP:

0730 124 567

Informațiile furnizate prin acest formular de înscriere sunt protejate conform Legii nr. 190 din 2018 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne puteți solicita în orice moment, în scris, să ștergem informațiile personale din sistemele noastre. Vom respecta
această solicitare dacă nu există un motiv legitim pentru a nu șterge aceste informații. Drepturile pe care le au toți clienții noștri sunt următoarele: acces, informare,
rectificare și obiecție, ștergere, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitate.

