Furnizor de formare profesională autorizat
de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei, Ministerul Educaţiei Nationale
prin Autoritatea Naţională pentru Calificări

Ofertă,
Prin prezenta, Sc School Consulting Srl, furnizor de formare profesională, autorizat de Ministerul
Muncii, Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru
Calificări vă aduce la cunoştinţă oferta pentru programul de formare profesională Expert Achizitii Publice,
cod C.O.R 214946.
„Expertul achiziţii publice” sprijină şi consiliază personalul tehnic /economic de execuţie şi
administrativ /juridic, în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse / servicii/lucrări care să
corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. In acest sens,
expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în
instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile.
Acest expert desfăşoară în principal următoarele activităţi:


planifică achiziţiile publice



iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii



derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice



administrează contractele

Durata cursului de specializare în ocupaţia de Expert Achizitii Publice cod C.O.R 214946, este de 45
ore, respectiv 20 de ore de teorie şi 25 de ore de practică. Aceste ore se vor desfăşura după un orar stabilit de
comun acord cu participanţii înscrişi la programul de formare profesională.
Obiective: aprofundarea cunostintelor teoretice si practice in vederea cresterii gradului de perfectionare
al expertilor in achizitii publice.
Tematica:
Ultimele modificari legislative si impactul acestora asupra derularii achizitiilor publice;
Evitarea conflictului de interese, a situatiilor de incompatibilitate, gestionarea informatiilor
confidentiale, solutii de evitare a fraudei si a coruptiei;
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Planificarea achizitiilor (buget, estimare valori contracte, elaborare planuri achizitie, solutiile pentru
fiecare achizitie in parte, colaborarea cu alte compartimente si persoane);
Derularea procedurilor (selectarea procedurii, elaborarea documentatiei, publicarea anunturilor,
clarificari, depunerea ofertelor, evaluarea acestora, clarificari, atribuirea, semnarea si implementarea
contractelor;
Managementul contestatiilor;
Lectii invatate si aplicarea acestora la achizitii ulterioare;
Adaptarea la cerintele proiectelor cu finantare europena;
Monitorizarea, supervizarea si controlul procedurilor de achizitie, institutii din domeniu, relatiile cu
acestea;
Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;
Aplicatii practice relevante, derivate din situatii reale;
Practica comerciala solida, interna si internationala, care sa faciliteze identificarea unor solutii in spete
viitoare;
S.E.A.P. - utilizarea sistemului electronic de achizitii publice.

Unităţile de competenţă abordate în cadrul programului de formare - conform S.O. - şi care sunt
incluse în “Suplimentul descriptiv al certificatului” de absolvire acordat:


Comunicarea interpersonală.



Perfecţionarea pregătirii profesionale.



Utilizarea calculatorului.



Coordonarea muncii în echipă.



Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire



Elaborarea documentelor de specialitate.



Analizarea legislaţiei aplicabile specifice.



Acordarea consultanţei de specialitate.



Planificarea achiziţiilor publice.



Derularea procedurilor de atribuire.



Finalizarea procedurilor de atribuire
Finalitatea acestui program de formare profesională constă în participarea la examenul de absolvire

constituit din două probe si anume: proba teoretică formată din 10 întrebări grilă şi proba practică, prezentarea
unui portofoliu.

S.C. SCHOOL CONSULTING S.R.L. Str. Muzeului Nr 45 Albesti Jud Mures; C.U.I. 26899149; Nr. Înreg. Of. Jud. Reg. Com. J26/316/2010
Cont bancar: RO36BTRL06601202S66672XX Deschis la Banca Transilvania ;
Telefon: 0725 318968 E-mail: office@schoolconsulting.ro Web: www.schoolconsulting.ro

Vă propunem un curs interactiv cu aplicabilitate imediată a cunoştinţelor la locul dumneavoastră de
muncă.
Tariful aferent acestui curs: 450 Ron/ persoana.

Certificatele acordate la finalul cursurilor poartă antetul MMESF şi MEN, sunt recunoscute la nivel
naţional şi în UE şi sunt însoţite de un Supliment Descriptiv cu competenţele specifice dobândite până la finalul
cursului.
Pentru a vă putea înscrie trebuie să trimiteţi online fişa de înscriere pe adresa de e-mail:
office@schoolconsulting.ro, iar în data începerii cursului se va aduce în original împreuna cu urmatoarele acte:
copie carte de identitate, copie certificat de naştere, copie ultima diploma de studii şi adeverinţă de la medicul
de familie sau de la medicina muncii cu specificaţia”apt pentru formare profesională”.
Pentru mai multe informaţii şi inscrieri vă rugăm să ne contactaţi !
Ing. Pasca Alexandru Iulian Tel: 0725 318 968

În aşteptarea răspunsului dumneavoastră,
Primiţi expresia consideraţiei noastre,

Ing. Paşca Alexandru Iulian

Director
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