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MINISTERUL EDUCAŢIEI  

NAȚIONALE 

 

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE SEAP 

DEZVOLTAT DE 

 
 
Nr.  Criteriu Detalii 

1 Ordinul de autorizare RNFFPA nr. 38/258/20.07.2017 

2 Perioada de autorizare 4 ani 

3 Categorie program ANC  

3 Grup ţintă Cursul se adreseaza atat celor care profeseaza deja in domeniul achizitiilor publice si doresc sa-

si imbunatateasca cunostintele si metodele de lucru cat si celor care doresc sa devina experti 

acreditati in achizitii publice, asigurandu-le acestora atat instruirea necesara cat si autorizarea si 

certificarea profesionala in domeniu: 

- Specialistilor cu studii superioare si experienta in domeniul achizitiilor publice care si-au 

dobandit partial competentele pe cai informale si care vor sa obtina certificarea profesionala 

ANC: functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, specialistilor din 

sectorul privat încadrati în compartimente cu atributii aferente procesului de planificare şi 

asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor şi de 

evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziţii, dar 

si alte persoane interesate de domeniu. 

- Persoanelor care doresc sa devina experti in achizitii publice certificati de ANC, angajati din 

departamentele vanzari, juridic, financiar, investitii, tehnic, membrii comisiilor de evaluare a 

ofertelor de produse si servicii, ca si alternativa in cariera, persoane interesate sa lucreze in 

domeniul achizitiilor publice in cadrul autoritatilor contractante (la stat) sau operatorilor 

economici (privati) ce activeaza in domeniu. 

4 Scop Deși o parte importantă a ciclului de viață a unui proiect, scrierea acestuia este numai începutul 

unui lung proces de dezvoltare și aplicare a unei idei, cele mai serioase provocări vin odată cu 

implementarea inițiativei. Desfășurarea activităților în cadrul unui proiect cu finanțare 

europeană trebuie realizată respectând procese, procedee și standarde bine definite. 

Pentru cei care scriu și implementează proiecte cu finanțare europeană și pentru care regulile 

impuse de autorități nu sunt întru totul clarificate, pentru cei care vor să pună întrebări și să afle 

răspunsuri de la experți practicieni în domeniu, pentru cei care vor să își îmbunătățească 

expertiza în domeniul fondurilor structurale, cursul vine in intampinarea lor. 

5 Nr. credite (CPT) - 

6 Nr. ore de formare 50 ore   

7 Tip formare  Face to face: zi:  50 ore ”face to face” și 3 ore de evaluare 

8 Competenţe vizate  - 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. 

9 Evaluare finală Examen de absolvire constand in proba teoretica: test grila si proba practică ce va urmării 

transpunerea cunoştinţelor în aplicaţii practice 

10 Formator  Mincă Cristian Tehodor 

11 Cost program/participant 500 lei 

12 Înscriere  Înscriere online https://goo.gl/forms/wIC6CztguFk38Kp72  

13 Coordonator program Georgeta Bolojan E-mail:georgeta.bolojan@ccd-bucuresti.org 

 

Director CCD- Bucureşti, 
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