
 

            
 

 

Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., acordă în urma 
evaluării participanţilor, certificat de absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare şi 

 

                                          vă invită să participaţi la programul de PERFECŢIONARE, acreditat ANC, 

ACHIZIŢII PUBLICE 
practici de interpretare şi aplicare a legislaţiei în domeniul achizițiilor publice 

28 APRILIE – 01 MAI 2022, SINAIA 
 
 
 
TRAINERI: 
• specialişti din cadrul Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice 
(ANAP); 

• consultanți, experți şi specialişti 
în achiziţii publice; 

• avocați specializați în achiziții 
publice. 

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia 
“EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele 
dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către 
Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă 
dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul 
europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 
2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice. 

AVANTAJE !!! 
• În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, 
pentru promovarea în grad profesional. 
•  Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT. 
•  Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 
• 10% discount la tariful de instruire pentru abonații Revistei de Achiziţii Publice. 

 

TEMATICA în dezbatere:  
Noutăţi legislative aplicabile; analiză şi dezbateri:  
• OUG nr.26/ martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul investițiilor publice; 
• HG nr.342/ martie 2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și 
utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului 
utilajelor, echipamentelor și instalațiilor de care pot dispune operatorii 
economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială 
din domeniul proiectelor de infrastructură de transport. 
• HG nr. 297/ martie 2022 privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice 
pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 
• OUG nr. 19/ martie 2022 privind garanțiile de bună execuție constituite în 
cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale;  
• OUG 12/2022, pt. modif. și complet. OG nr.15/2013, privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor 
aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislația din domeniul achizițiilor publice;  
• Norme metodologice de aplicare: HG nr.375/martie 2022 pt. modif. si 
completarea HG nr. 394/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atrib contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016) 
si HG nr. 395/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atrib contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016) 
• Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție 
publică în anul 2022, în conformitate cu Ordin ANAP și CNSP, 
nr.1837/170/2021; 
• Notificări și ghiduri ANAP 2022; 
• Factura electronică în achizițiile publice; 
• Impactul OG 15/2021 în executarea contractelor de achiziție publică; 
• Simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conf. cu OG nr.3/ 2021; 
• Evaluarea procedurilor de atribuire privind achizițiile publice, conform 
Ordin ANAP nr.1170/2021 
Reguli noi privind simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în 
conformitate cu OUG nr.3/august 2021: 
• Eliminarea din sarcina operatorului economic declarat câștigător, a obligației de a 
prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru; 
• Măsuri privind reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, la 6 luni; 
• Dispunerea de măsuri din partea AC împotriva persoanei responsabile, în cazul 
în care o instanță judecătoarească constată culpa gravă a respectivei persoane în 
legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuților ce îi revin; 
• Obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea 
deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță (executorie);   
• Noi aspecte procedurale ce țin de derularea controlului ex-ante al procesului de 
achiziție publică, reglementate la nivelul OUG nr.98/2017. 
Practici privind modificarea contractului de achiziție publică/ a contractului de  

achiziție sectorială/acordului cadru. 
Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută. 
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea 
contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; 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. 
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare. 
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire. 
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; 
modalitate de atribuire: contract/acord cadru. 
Noutăți privind strategia de contractare: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor 
minime de calificare; prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport 
calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; Justificarea valorii estimate, a 
lotizării/nelotizării. 
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese. 
Practica E-Certis şi DUAE. 
Operaționalizarea în cadrul SEAP a unor facilități tehnice privind obligația de 
transparență a modificărilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru și a 
contractelor sectoriale. 
Bune practici privind Platforma SEAP: 
• Realizarea unei Fișe de date a achiziției. Criterii minime de calificare; Realizarea 
unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea unei proceduri de 
atribuire online.  
• Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, 
contestații;  

• Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de 

participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.  
• Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare. Efecte. Comunicări; 
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul 
SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post. 
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție. Notificări prealabile. Contestații 
şi efecte: Termene în funcție de valori estimate.  
Remediile și căile de atac:  
• cauțiunea, consecințele semnării contractului anterior soluționării definitive a 
contestației; 
• situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată 
(situație în care nu se mai pot depune probe noi); soluționarea plângerilor împotriva 
deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate; constituirea cauțiunii în vederea 
exercitării dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică. 
Sediul materiei: Instrucțiuni si notificari ANAP;  formularele standard electronice 
(“eForms”). Lg. 98/2016/ Lg. 99/2016/ Lg. 100/2016/ Lg. 101/2016. OUG nr. 23/2020; 
Lg nr. 199/2020; HG nr. 485/2020; OUG 65/2020, privind măsuri pentru digitalizarea 
sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene. 

TARIF DE INSTRUIRE – 870 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă  şi coffee break pe toată  
perioada de desfăşurare a evenimentului. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 
Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată. 
 

 

TARIF SERVICII HOTELIERE*:  
HOTEL SINAIA(fostul hotel RINA SINAIA): 1.950 LEI/PARTICIPANT  
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului; 
serviciile hoteliere sunt opţionale  (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d  şi lit.e) 
*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactaţi coordonatorul de curs. 
 

  

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la 
coordonatorul de curs: Alina CRISTEA 0753 025 991; 
021.311.71.01, 0234.313.320. 
e-mail: office@expertaktiv.ro,eag.bucuresti@gmail.com  
expert_audit_group@hotmail.com.  
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 21 APRILIE 2022 
în limita locurilor disponibile 

 

 

https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Legea-nr-100-2016-privind-concesiunile-de-lucrari-si-concesiunile-de-servicii-.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Legea-nr-100-2016-privind-concesiunile-de-lucrari-si-concesiunile-de-servicii-.pdf
mailto:office@expertaktiv.ro
mailto:eag.bucuresti@gmail.com
mailto:expert_audit_group@hotmail.com

