
 

 

va invita sa participati la cursul acreditat 

 ACHIZITII PUBLICE- NOUTATI LEGISLATIVE 

SINAIA HOTEL REGAL /  ON LINE    

11-14 FEBRUARIE 2021 

Termen de inscriere 1 februarie 2021 

NOUTATI IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE 

Nou! Instrucțiunea ANAP nr.1/2021 pentru modificarea contractului de achiziție publică/a 
contractului de achiziție sectorială/acordului cadru. 
Notificare ANAP/2021 cu privire la operaționalizarea în cadrul SEAP a unor facilități 
tehnice privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru și a contractelor sectoriale. 
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. 
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea 
contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu 

impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător. 
Criterii de calificare și selecție. 
Motive de excludere a ofertantului. Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: 
terț susținător și/sau subcontractant. 
Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare. 
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare. 
 

AVANTAJE !!!La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiasi organizatii va oferim a 5-a taxa de 
instruire, 

LECTORI: DL. ALIN IZVORAN 
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704 sau adresa de 
mail: office@atctraining.ro 

sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile. 

Detalii organizare: CRISTINA SOARE: 0773.343.995 

Din tematica, amintim : 

mailto:office@atctraining.ro
mailto:office.atctraining@gmail.com


* Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice 
* Ordonanta de Urgenta nr. 114 / 09.07.2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu 
impact în domeniul achizițiilor publice 
* Hotararea de Guvern nr. 485/2020 din 25 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru 
* OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 
sistemului achizitiilor publice 
* Noile praguri valorice valabile de la 01 Ianuarie 2020 adoptate prin Regulamentul Delegat (UE) 
2019/1828 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/24 / UE a  Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achizitii publice 
pentru contractele de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii si pentru concursurile de proiecte 
* Implicatiile OUG nr.57 / 2019, Noul cod administrativ in structurile autoritatilor contractante 
* Aplicabilitatea Strategiei Nationale Anticoruptie prevazuta in HG nr.583 / 2016 
* Ordinul ANAP nr.1760 pentru Metodologia de supraveghere a sistemului achizitiilor publice / sectoriale, 
concesiunilor de lucrari si servicii 
* Noua viziune adusa prin O.ANAP nr.1017 / 2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de 
utilizare a Documentației standard de atribuire 
* Ajustarea pretului contractului de achizitie publica / sectoriala prevazuta de Instructiunea nr. 1/2019 
pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2018 
* Impactul OUG nr. 114/2018 in achizitiile publice / sectoriale 
* Modalitatea optima de aplicare a achizitiilor centralizate prevazute in OUG nr 46/2019 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate 
* Achizitia publica vs. achizitia pe fonduri europene. Definitie si principii. Autoritati / Entitati contractante; 

* Intelegerea rolului achizițiilor în cadrul autorităților/ entităților contractante; 
* Intelegerea legislatiei in domeniu si a legislatiei conexe; 
* Planificarea și alocarea eficienta a resurselor financiare; 
* Atributiile si rolul responsabililor cu achizitii (departament, compartiment, persoane desemnate); 
* CPV sau Necesitate? 
* Controlul voluntar al ANAP prevazut de OUG nr.98 / 2017 
* Impartirea pe loturi, avantaje, justificare și capcane; 
* Programul Anual al Achizitiilor Publice / Sectoriale, Programul proiectului și Programul achizitiilor 
centralizate; 
* Strategia anuală a achizițiilor publice/ sectoriale 
* Importanta Referatului de necesitati 
* Rolul și importanța principiilor în achizițiile publice/ sectoriale 
* Etapele unei proceduri de achizitie: pregatire-publicare-depunere-evaluare-derulare 
* Cercetarea vs. Consultarea de piata 
* Documentatia de atribuire 
* Strategia de contractare 
* Modul de determinare a valorilor estimate 
* Continutul caietului de sarcini 
* Acordul-cadru si contractele subsecvente 
* HG nr.1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale și special pentru anumite categorii 
de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investiții finantate din fonduri publice: gestionarea 
contractelor de lucrări prin stabilirea condițiilor contractuale care vor guverna contractul. 
* Clauzele suspensive, cand si cum le utilizam? 
* Formulare și modele de documente (formulare propunere tehnică / finanțare) 
* Formularul de integritate conform Legii nr. 184/2016 
* Stabilirea cerintelor de calificare si a criteriilor de selectie 
* Stabilirea criteriului de atribuire 
* Noile tendinte in achizitii - factorii verzi si sociali 
* Noul mod de completare a DUAE in SEAP, corelarea cu informații către ofertanți 
* Utilizarea aplicației SEAP 
* Rolul clarificarilor pentru ofertanți / comisia de evaluare 
* Riscuri potentiale identificate folosind faza finala electronica 
* Conceperea și distribuirea rolurilor in echipe, pentru elaborarea documentatiei de atribuire si elaborare / 



evaluare ofertelor 
* Procedurile de atribuire, inclusiv Parteneriatul pentru inovare și Negocierea competitivă 
* Obligativitatea vizei CFP 
* Achizitia directă, cum se interpretează exceptional, procedura aferentă, termene și obligații 
* Dosarul Achizitiei 
* Contestatia - termen, cautiune 

CERTIFICARE: 
In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE insotit 
de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in 
conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata. 
  
TARIF SERVICII INSTRUIRE ( variante ): 
Taxa De Instruire 1 – seminar – 700 lei / participant (TVA inclus). Contine mapa de lucru si suport de curs 
in format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare 
Taxa De Instruire 2 – curs acreditat ANC¹ - 700 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in 
format electronic., examinare, certificat participare ATC training si Certificat de absolvire. 
Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., 
coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2 
  

Tasa de servicii turistice este de 1250 de lei / participant ( include cazarea 4 zile / 3 nopti si pensiunea 
completa - cont pe camera - 250 de lei ) 

Oferta este trimisa cu cea mai buna intentie, in cazul in care nu apreciati comunicarea va rugam sa ne 
comunicati acest lucru. In conformitate cu Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic si Legea nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul 
comunicarilor electronice, acest mesaj nu poate fi considerat SPAM deoarece: 

(1) - acceptarea de primire a ofertei nu va implica financiar; 
(2) - contine toate datele noastre de identificare; 
(3) - are scopul de a va informa cu privire la produse sau servicii ce va pot aduce beneficii; 
(4) adresa dvs. de e-mail fie a fost obtinuta in mod direct ca urmare a unor corespondente anterioare sau 
deoarece sunteti un client/furnizor al companiei noastre sau a fost selectata dintr-o baza de date la care 
ati subscris; fie a fost facuta publica d! e catre dvs. fie prin afisari cu caracter publicitar intr-un ghid de 
afaceri sau in cadrul unei intalniri de afaceri. 
Ne cerem scuze daca acest email a ajuns din greseala la dumneavoastra, acest lucru se datoreaza fie 
faptului ca sunteti abonati la newsletter-ul nostru sau figurati intr-o baza de date publica. Oferta noastra 
este trimisa cu cea mai buna intentie in speranta ca programele promovate va vor fi de ajutor in 
activitatea dumneavoastra. Daca doriti sa nu mai primiti aceste informatii va rugam sa trimiteti un reply cu 
mesajul DEZABONARE la adresa office@atctraining.ro 

 

mailto:office@atctraining.ro

