A.N.C.I.A. training

Va invita sa participati la evenimentul lunii septembrie:

CONFERINTA NATIONALA
BIBLIOTECA DE SPETE A EXPERTILOR IN ACHIZITII PUBLICE
SPETA NR. 4 – ACHIZITII SI CONCESIUNI

27 SEPTEMBRIE 2019
LOCATIE: CENTRUL DE CONFERINTE J. W. MARRIOTT SALA TIMISOARA
La acest eveniment au confirmat participarea:
•
•
•
•

Dl. Bogdan Dobrin – Expert Achizitii Publice
Dna. Cristina Spoiala – Expert Achizitii Publice
Dl. Cicerone Stan – Expert Achizitii Publice
Dna. Ecaterina Milica Dobrota - Expert Achizitii Publice

Mesajul organizatorului:
Am ajuns la editia cu numarul 4 a acestui eveniment dedicat specialistilor si practicienilor in achizitii publice. Ne
propunem sa adunam laolalta, reprezentantii din ambele medii, public si privat, in jurul unei mese rotunde, la care vom
discuta noutatile legislative aparute in cursul anului 2019. Acest eveniment are scopul de a fluidiza comunicarea dintre
partile implicate in acest proces, astfel incat sa eliminam blocajele date de erorile de comunicare. In cadrul acestei
conferinte vom cauta sa raspundem intrebarilor dumneavoastra care se incadreaza in litera si spiritul legii. De aceea va
sugeram, daca aveti intrebari sau spete specifice, sa le scrieti la office@ancia.ro.
Ne vom stradui sa va raspundem in timpul evenimentului.
Va multumim si in randurile ce urmeaza, va prezentam tematica propusa:
Planificarea achizițiilor publice:
v referate de necesitate
v programul anual
v împărțirea pe loturi – excepții.
Reguli de participare și modul de prezentare a ofertei;
Hotărârea nr. 495/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului 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, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018;
Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire;
Documente constatatoare;
Controlul ex ante voluntar exercitat de A.N.A.P. (liste de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate Ordin nr. 1894 din 08.07.2019);
Procedura de conciliere;
Supervizarea sistemului de achiztii publice (Ordin nr. 1760/2019 din 21 iunie 2019);
Concesiuni de lucrări şi concesiuni de servicii;
v fundamentarea deciziei de concesionare. Riscul de operare;
v elaborarea documentaţiei de atribuire. Garanţii procedural;
v cerinţe tehnice şi funcţionale;
v durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii;
Concesiunea bunurilor proprietate publică;
Contracte de concesiune de lucrări şi concesiuni de servicii care presupun exploatarea bunurilor proprietate ppublică;
Competenţe de soluţionare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de
concesiune;
Contestaţia formulată pe cale judiciară;
Discutii libere pe marginea legislatiei in vigoare. Spete.
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Înscrierea la eveniment 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

Tarif servicii Instruire: 450 lei / participant TVA inclus
Gratuitati:
1. La participarea a 5 persoane din cadrul aceleiasi institutii/ organizatii, a 6 a persoana beneficiaza de
gratuitate.
2. La participarea a 7 persoane din cadrul aceleiasi institutii / organizatii, se acorda o gratuitate la
serviciile de instruire si o gratuitate pentru 1 loc de parcare.
Informatii utile adresate persoanelor care nu beneficiaza de bonusurile enumerate mai sus:
Parcarea masinilor se achita la hotel 80 lei / 24 ore sau 10 lei / ora.
Organizatorul trebuie anuntat inainte cu 48 de ore pentru a putea solicita la hotel rezervarea locurilor.
(acest serviciu este optional)

Certificare A.N.C.I.A. training
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FORMULAR DE INSCRIERE CONFERINTA NATIONALA
BIBLIOTECA DE SPETE A EXPERTILOR IN ACHIZITII PUBLICE
SPETA NR. 4 – ACHIZITII SI CONCESIUNI 27.09.2019
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__________________________________________________________
* Datele de identificare sunt obligatorii în vederea întocmirii şi eliberării facturii.

TARIFE
Tarif servicii Instruire:

450 lei /
participant

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
sauoffice.ancia@gmail.com
Ne gasiti in catalogul SICAP – cod CPV
80530000-8 – Servicii de formare
profesionala

Coordonator curs
Ionut Gagiu
0723 242062

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.

Termeni si conditii:

•
•

•
•
•

•

•

•

Nr
1

MODALITATE DE PLATA

Valoarea totală a comenzii este de........................lei si include serviciile de A.N.C.I.A. training – J 40/ 8803/ 2018; CUI 39516903, avand sediul
instruire si serviciile suport pentru curs.
social in, Bucuresti sect.1 str. Topraisar nr.10,
Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor
prestate de către furnizor la semnarea contractului cu minim 5 (cinci) zile
Ordin de plata;
inainte de data anuntata de incepere a cursului, aceasta atragand dupa sine
validarea contractului.
Numerar
Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare
prealabilă.
Pentru instituții publice: RO71TREZ7015069XXX019680 Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului.
TREZORERIA SECTOR 1
Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate
Pentru agenți economici: RO62INGB0000999908034014 - BANCA
face cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea programului. Se
ING BANK
iau în considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax
Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR
sau e-mail).
Prezentul formular de participare reprezintă comanda ferma din partea Confirm regulamentului UE 679/ 2016 si a legislatiei in vigoare, legea
participantului/ participanților pentru asigurarea serviciilor de instruire 677/2001 cu referire la protectia persoanelor in raport cu
(respectiv cazare) conform O.M.F.P.nr. 29/14.01.2003
preclucrarea datelor personale, A.N.C.I.A. training, se obliga sa
Organizatorul isi rezerva dreptul ca in cazul neintrunirii numarului minim de respecte si sa asigure in conditii de siguranta datele personale
persoane participante la programul de instruire, acesta sa fie decalat intr-o furnizate de participantii la programele de formare profesionala.
perioada stabilita de comun acord cu beneficiarul.
Detalii puteti afla accesand www.ancia.ro
Prezentul formular are valoare de contract.

Nume prenume

Studii

Nr. tel

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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