A.N.C.I.A. training
Va invita sa participati la programul de pregatire profesionala:

BIBLIOTECA DE SPETE
A EXPERTILOR IN ACHIZITII PUBLICE
AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DE
ACHIZITIE PUBLICA / SECTORIALA
Organizat in perioada: 30 mai – 02 iunie 2019
Locatie: Hotel Poiana Ursului – Poiana Brasov

Programul de pregatire este sustinut de dna. Cristina Spoiala Formator autorizat Expert Achizitii Publice

Din tematica fara a se limita la aceasta, mentionam:

Subiect principal va fi dezbatuta aplicarea corecta a intructiunii ANAP 1/2019 pentru
modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind
ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială. Dar nu ne vom limita la acest
subiect
Modificari in materia achizitiilor publice:
Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor
standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare
aferente procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor
de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 publicată În
Monitorul Oficial al României nr. 496, Partea I, din data
de 18.06.2018
OUG nr. 45/2018 - Monitorul Oficial nr.
459/04.06.2018 pentru modificarea și completarea unor
acte normative cu impact asupra sistemului achiziiilor
publice
OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii - Monitorul Oficial nr. 1004 din
18 decembrie 2017
Strategia anuală- prag valoric;
Codul unic de identificare al fiecărui obiect de contract
pentru care se derulează o procedură de atribuire;
Realizarea Achiziţiilor directe – praguri – notificări;
Reguli de estimare- corespondenta cu CPV-ul,
incadrarea produselor similare;
Praguri valorice, loturi- excepții;
DUAE – cerinte de calificare;
Documentatia de atribuire şi documentele suport
(documentul unic European – DUAE, Formularul de

Controlul ex ante;
Metodologia de selecţie;
Filtrele utilizate pentru a repartiza procedurile de
atribuire a contractelor şi modificările contractuale, care
urmează să fie introduse în programul de verificare;
Avizul conform al ANAP (conditionat/neconditionat);
Mecanismul de conciliere pentru autoritatile /entitatile
contractante în cazul în care au obiecții cu privire la
abaterile de la aspectele de calitate cuprinse în listele de
verificare, identificate de către ANAP ca urmare a
activității de control ex ante
Proceduri de atribuire - procedura simplificata;
Procedurile de atribuire in cazul serviciilor sociale si al
altor servicii specifice;
Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare – motive de urgenta;
Instrumente si tehnici specifice de atribuire – Acordul
cadru
Criterii de calificare si selectie
Motive de excludere;
Solicitări de clarificări;
Criterii de atribuire;
Evaluarea ofertelor;
Finalizarea procedurii de atribuire: comunicarea
rezultatului, termenele de asteptare, semnarea
contractului de achizitie publica, refuzul/intarzierea
semnarii;
Accesul la dosarul achizitiei;
Ajustarea pretului;

integritate in conformitate cu Legea nr. 184/2016 din 17
octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de
prevenire a conflictului de interese în procedura de
atribuire a contractelor de achiziţie publică);

Cazurile în care contractul de achizitie publica/sectorial/
poate fi modificat fără aplicarea unei alte proceduri de
achiziţii; Instrucţiunea nr. 3/2017 privind modificările
contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie
sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor
modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale

Criterii de calificare şi selecţie - Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin.
(8), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Instrucţiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor
art.17 şi art.179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a
prevederilor art.191 şi art.192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de
concesiune;
Cauțiunea;
Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională;
Contestarea pe cale judiciară;
Suspendarea procedurii de atribuire;
Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;
Ordonanța de urgență nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții
Centralizate publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 8 iunie 2018
HG nr. 502/2018 din 5 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în: Monitorul Oficial nr. 614 din 17 iulie 2018
HOTĂRÂRE Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite
categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice publicată în:
Monitorul Oficial nr. 26 din 11 ianuarie 2018
ORDIN Nr. 707/2018 din 3 iulie 2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor
deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială publicat în:
Monitorul Oficial nr. 597 din 13 iulie 2018
Dezbateri si raspunsuri la intrebarile participantilor, prezentare cazuri practice.
Înscrierea la acest curs se efectuează în baza completării formularului de inscriere de la finalul ofertei si
transmiterea acestuia pe fax 031 4053971 sau pe e-mail la
office@ancia.ro sau office.ancia@gmail.com informatii suplimentare: www.ancia.ro
Ne gasiti in catalogul SICAP – cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Coordonator Ionut Gagiu – 0723 242062
1. Tarif servicii Instruire SEMINAR 600 lei / participant
2. Tarif servicii instruire CURS AUTORIZAT A.N.C. 700 lei / participant
3. Tarif servicii cazare: 1300 lei / participant cazare si pensiune completa
Important! La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi institutii a 5 a persoana beneficiaza de gratuitate la serviciile de instruire.

1. Certificare A.N.C.I.A. training
2. Certificat de absolvire: INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE - COD COR
333304 conform OG 129/2000 Republicata

FORMULAR DE INSCRIERE POIANA URSULUI
BIBLIOTECA DE SPETE A EXPERTILOR IN ACHIZITII PUBLICE
Ajustarea pretului
30 mai – 02 iunie 2019

DATE ORGANIZATIE PLATITOARE
Institutia/ Compania______________________________
______________________________________________
Str.________________Nr.______Loc__________________
Jud/ sect_____________Banca_____________________
Cont___________________________________________
Cui/ CNP_______________________________________
Reg. Com__________________Tel.__________________
Fax__________________email______________________
Nr Pers Inscrise__________Data__________________
Pers de Contact________________________________
Aprobat_________________________________________

TARIFE
Tarif servicii Instruire:
Optiunea dumneavoastra

Tarif servicii Cazare:
Optiunea dumneavoastra

Prin semnatură și ștampila autorizată se confirmă înregistrarea la program a delegatului/ delegaților de
mai sus și se accepta TERMENII ȘI CONDITIILE DE PARTICIPARE la propriu.













Nr.

Termeni si conditii:
Valoarea totală a comenzii este de........................lei si include serviciile de instruire
si serviciile suport pentru curs.
Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate
de către furnizor la semnarea contractului cu minim 5 (cinci) zile inainte de data
anuntata de incepere a cursului, aceasta atragand dupa sine validarea contractului.
Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare prealabilă.
Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului.
Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate face cel
mai târziu cu 3 zile lucratoăre înainte de începerea programului. Se iau în considerare
numai anulările transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau e-mail).
Prezentul formular de participare reprezintă comanda ferma din partea
participantului/ participanților pentru asigurarea serviciilor de instruire (respectiv
cazare) conform O.M.F.P.nr. 29/14.01.2003
Organizatorul isi rezerva dreptul ca in cazul neintrunirii numarului minim de
persoane participante la programul de instruire, acesta sa fie decalat intr-o perioada
stabilita de comun acord cu beneficiarul.
Prezentul formular are valoare de contract.

Nume prenume

Studii

Ne gasiti in catalogul SICAP
– cod CPV 80530000-8 –
Servicii de formare
profesionala

Coordonator curs
Ionut Gagiu contact
0723 242062

* Datele de identificare sunt obligatorii în vederea întocmirii şi eliberării facturii.



CONTACT
Înscrierea la curs se
efectuează în baza
completării acestui
formular de participare
și transmiterea
acestuia pe fax 031
4053971 sau pe e-mail
la office@ancia.ro sau
office.ancia@gmail.com

MODALITATE DE PLATA
A.N.C.I.A. training – J 40/ 8803/ 2018; CUI 39516903,
avand sediul social in, Bucuresti sect.1 str. Topraisar nr.10,
Ordin de plata;
Numerar
Pentru instituții publice: RO71TREZ7015069XXX019680 TREZORERIA SECTOR 1
Pentru agenți economici: RO62INGB0000999908034014
- BANCA ING BANK
Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR
Confirm regulamentului UE 679/ 2016 si a legislatiei in vigoare, legea
677/2001 cu referire la protectia persoanelor in raport cu preclucrarea
datelor personale, A.N.C.I.A. training, se obliga sa respecte si sa
asigure in conditii de siguranta datele personale furnizate de
participantii la programele de formare profesionala. Detalii puteti afla
accesand www.ancia.ro

Nr. tel

Email

