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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 inițiere/ perfecţionare / specializare 
 

SISTEMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE ŞI ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR SCIM 
 

21 – 24 NOIEMBRIE  2019, SINAIA, HOTEL PALACE 
 

OBIECTIVE: Evenimentul se adresează persoanelor care au în atribuții implementarea/derularea/perfecționarea sistemului de control intern managerial ca măsură 
necesară în contextul în care autoritățile contractante administrează pe de o parte fondurile publice alocate acestora, iar pe de alta patrimoniul public aflat în 
gestiunea lor. În absența unui sistem de control intern managerial nu se poate asigura în mod rezonabil eficiența, eficacitatea și economicitatea operațiunilor 
derulate la nivelul entitităților publice, inclusiv implementarea SCIM la nivelul procesului de achiziție publică. Cursul işi propune de asemenea să prezinte aplicativ, 
o serie de instrumente care se constituie drept exemple de bună practică pentru dezvoltarea/ consolidarea SCIM și care sunt aplicabile tuturor autorităţilor 
contractante la nivelul cărora sunt desfășurate procese de achiziție publică, adresându-se astfel: personalului din administrația publică implicat în activitatea de 
control intern, achiziții publice, personal de conducere, manageri etc. 
 
 

TRAINERI: 
•  specialist în control, audit şi managementul riscului, experți practicieni în 
managementul sistemelor de control. 
• specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); 

AVANTAJE !!! 
 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim 

a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT! 
 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor . 

 
 

CERTIFICARE: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, 
însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 
republicată. 
 

TEMATICA   

Integrarea controlului intern managerial în activitatea de achiziții publice. 
Dezvoltarea controlului intern la nivelul fiecărei autorităţi contractante: 
• Scopul sistemului de control intern; 
• Standarde critice ce trebuie urmate de toate autorităţile contractante. 
Aspecte practice relevante prin raportare la activitatea de control intern: 
planificarea, organizarea procedurii, executarea contractului. 
Analiza celor 16 standarde pentru dimensionarea unui SCIM pentru o bună 
administrare a întregului proces de achiziție publică: exemple: 
• planificarea și organizarea portofoliului proceselor de achiziție publică la 
nivelul fiecărei autorități contractante, în derularea proceselor și verificarea 
conformității activităților desfășurate cu prevederile legale în vigoare și/sau, 
după caz, cu bunele practici din domeniu, conform St. nr. 6 - “Planificarea”, nr. 
9 – “Proceduri” și nr. 10 – “Supravegherea”; 
• măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite conform St. 5 – 
“Obiective” și St.7 – “Monitorizarea performanțelor”; 
• competenţele, responsabilităţile, sarcinile, liniile de raportare definite pentru 
fiecare componentă structurală  de achiziții publice în cadrul structurii 
organizatorice pentru realizarea obiectivelor stabilite: St nr. 4 – “Structura 
organizatorică”; 
• indicatori cheie de performanță asociați obiectivelor de achizitii; îndrumări 
necesare achiziționării unor produse, servicii și lucrări de calitate, conform 
standardelor SCIM; 
• Standardul 8, Managementul riscului; registrul de riscuri şi sistemul achizițiilor: 
documente, raportări; riscul semnificativ; toleranța la risc; strategia privind 
riscul; evaluarea riscurilor.  
Politici şi proceduri practice privind: autorizarea şi aprobarea, separarea 
atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza 
performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, 
supravegherea. 
Documente inițiale "la cheie", grupate pe categorii de instituții: ministere, 
consilii județene, primării, unități de învățământ, spitale, unități de cultură etc.: 
decizii şi dispoziții, program de dezvoltare SCIM, lista funcţiilor sensibile şi 
planul de rotaţie al funcţiilor sensibile.  
Noua machetă funcțională a programului de dezvoltare; planificarea 
activităților: aplicație privind modelul programului pentru dezvoltarea SCIM, 
stabilirea obiectivelor, erori posibile. Situații, documente şi raportări 
centralizatoare, anuale.  
Aspecte practice esențiale pentru realizarea achizițiilor publice în 
condițiile stabilite de SCIM:  
• Planificarea achizițiilor, reguli de participare, consultarea prealabilă a pieței;  

structurarea 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;Jurisprudență CJUE; 
• Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare; 
• Tipul de procedură aplicat; prag valoric – valoarea estimata a procedurii; 
lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru; 
• Noutăți privind strategia de contractare:criteriile minime de calificare; 
justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării; 
• Bune practici privind Platforma SEAP/SICAP: proceduri de achiziție asociate 
anunțurilor;  integrarea DUAE în SEAP; 
• Notificări prealabile. Contestații şi efecte; Obligațiile autorității/entității 
contractante;  
• Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: 
Soluționarea contestațiilor; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire. 
Eficientizarea controlului extern ex ante: 
• Eliminarea treptată a controlului sistematic ex ante al documentelor de 
licitaţie; Eşantionare; 
• Modificări ale contractelor: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului 
contractului de achiziție publică; 
• Rezultatele controlului ex ante. 
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de 
interese: 
• Conflictele de interese şi rolul autorităţii contractante; Identificarea şi 
detectarea conflictelor de interese; 
• Consecinţe; Traficul de influenţă. 
Eficientizarea controlului ex-post şi a auditului. 
Baza juridică: 
OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice, cu modificările la zi; 
HG 901/2015 (Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice); 
Ordin nr. 1760/ 21.06.2019, Metodologia de supervizare a modului de funcţ. a 
sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, conces. de lucrări şi servicii; 
Notificare ANAP referitoare la utilizarea DUAE, astfel cum a fost acesta integrat 
în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP); 
Legea nr. 98/2016/ Legea nr. 99/2016/ Legea nr. 100/2016/ Legea nr. 101/2016 
HG nr.394/2016 pentru aprobarea N.M. la Legea 99/2016; modificări şi 
completări; 
HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea nr.98/2016. 

 

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB. 
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, art. 34. 
 

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.380 LEI/PARTICIPANT  
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata 
evenimentului. 
( TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e) 
serviciile hoteliere sunt opţionale 

 

ÎNSCRIERI: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la 
coordonatorul de curs: Nadina COJOCARU 0753.025.978 
021.311.71.01,  0234.313.320  

e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, 

eag.bucuresti@gmail.com 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 14  NOIEMBRIE 2019 
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
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Normele-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-sectorial-acordului-cadru-din-Legea-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Normele-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publica-acordului-cadru-din-Legea-nr-98-2016-.pdf
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