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Cursul isi propune
Parcurgerea, înţelegerea şi aprofundarea cu usurinţă a textelor legislative.

Dezvăluirea mecanismelor de “citire” şi “modelare” a Documentațiilor de atribuire.

Structura cursului reprezintă un permanent studiu de caz, „cu legea pe masa”, în

Ne propunem să realizăm, în timpul cursului, oferte eligibile, admisibile,

sensul său larg. Studierea, analiza şi veriﬁcarea Documentaţiilor de atribuire

câștigătoare, utilizabile ulterior ca modele de bună practică. Participanţilor le vor ﬁ

postate în SEAP, astfel încăt, prin parcurgerea cursului, participanţii să

prezentate instrumente de corectare a eventualelor inadvertenţe din oferte, prin

dobândească abilităţi de adaptare a viitoarelor oferte la speciﬁcul ﬁecăreia din

formularea unor răspunsuri la clariﬁcări conforme, concludente.

procedurile de achiziţie de interes.

Diana Spinciu
LECTOR CURS ACHIZITII PUBLICE

Diana Spinciu, formatorul cursului, este unul din experții care a
facut parte din comisia de revizuire a reglementărilor din noua
procedură de achiziții publice, care va intra în vigoare începând
cu 1 ianuarie 2016. Vei lucra exerciții practice și vei construi, în
timpul cursului oferte eligibile, admisibile, câștigătoare,
utilizabile ulterior ca modele de bună practică. Din poziția de
consultant, Diana Spinciu, a formulat peste 500 de contestatii,
câstigând în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor (CNSC) peste 70% dintre acestea. Piața achizițiilor
publice reprezintă o felie mare din banii aﬂați pe piață, și ﬁind
opiață reglementată de reguli stricte, doar o corectă aplicare a
lor face diferența dintre succes și eșec.
Deţine o experienţă de peste 15 în domeniul Juridic, în ultimii 8
ani axându-se în mod exclusiv pe zona achiziţiilor publice,
domeniu în care, pe de o parte a oferit consultanţă specializată
şi, pe de altă parte, a susţinut, ca lector, cursuri de achiziţii
publice, atât in-house, cât şi în cadrul a numeroase companii de
training. Sesiunile de cursuri au fost susţinute pentru peste 75
de grupe de cursanţi.
Studiile juridice absolvite i-au facilitat înțelegerea şi aplicarea cu
succes a numeroase proceduri de achiziţii publice pentru
beneﬁciari ca Ernst&Young sau Siveco România, proceduri
ﬁnanţate din fonduri structurale dar şi din bugetul naţional.
Din poziţia de consultant, a oferit suport pentru elaborarea şi
susţinerea de oferte pentru parteneri din domeniul
construcţiilor de drumuri şi poduri, alimentări cu apă şi
canalizare, construcţii civile dar şi din domeniul medical şi cel de
facility . Din aceeași poziţie a formulat peste 500 de contestații,
câștigând în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor (CNSC ) peste 70% dintre acestea.
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9.00-10.30 Sesiunea I:
I.1 Secvenţă introductivă
Prezentarea formatorului şi a cursanţilor
Aşteptările participanţilor
Prezentarea obiectivelor şi a agendei
„Capsula timpului” – obiectivele participantilor
I.2 Implementarea proiectelor
Scurtă trecere în revistă a legislației relevante si a
institutiilor reglementatoare
Reglementări europene
Reglementări naționale
I.3 Discuții interactive:
Scopul cunoașterii și aplicării legislației în vigoare;

Pauza 10.30-10:45

10.45-12.30 Sesiunea II:
II.1 Strategia nationala de achizitii:
Proiecte legislative ce urmeaza a ﬁ aprobate
pana la 01.01.2016;
Transpunerea in legislatia romana a
Directivelor Europene in materie
II.2 Prezentare comparativa actuala
legislatie vs. noile reglementari

Pauza 12.30-13.30

13.30 – 15.00 Sesiunea III:
III.1 Ce vindem, cum vindem, cand vindem in
piata achizitiilor publice
III.2 Activitate practică
Utilizarea SEAP in toate modulele
III.3 Vanzatorul in achizitii publice si
Cumparatorul in achizitii publice; Tipuri de
autoritati contractante

Pauza 15.00-15.15

15.15 – 17.00 Sesiunea IV:
IV.1 Autoritati contractante si praguri de achizitie
IV.2 Activitate practică
Tipuri de procedura prin raportare la praguri
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9.00-10.30 Sesiunea IX :
IX.1 Oferta in faza de analiza si evaluare

9.00-10.30 Sesiunea V:
V.1 Procedura de achizitie publica;
Componente ale ofertei;
V.2 Activitate practică
Calendarul ofertarii intr-o procedura

Pauza 10.30-10.45

10.45-12.30 Sesiunea VI :

IX.2 Activitate practica
Mentinerea unei oferte intr-o pozitie eligibila;
Raspunsuri la solicitari de clariﬁcari

Pauza 10.30-10.45

10.45-12.30 Sesiunea X :
X.1. Atribuirea contractului; Oferta
desemanta castigatoare
X.2.Desemnarea unui alt castigator, oferta
respinsa, clasata pe loc secund
X.3. Activitate practica
Anularea procedurii de achizitie

VI.1 De la anunt/invitatie de participare la
decizia de a depune oferta

Pauza 12.30-13.30

VI.2 Activitate practică
Analiza unui anunt/invitatie de participare

13.30-15.00 Sesiunea XI :

Pauza 12.30-13.30

XI. 1 Contestatie la rezultatul aplicarii
procedrurii

13.30-15.00 Sesiunea VII:

XI. 2 Semnarea contractului

VII.1 Fisa de date a achizitiei;
analiza/abordare/clariﬁcare/contestare
VII.2 Activitate practică
Formularea de clariﬁcari/contestatii

XI. 3 Aplicatie practica
Elemente obligatorii intr-o contestatie

Pauza 15.00-15.15
15.15-17.00 Sesiunea XII :

Pauza 15.00-15.15
15.15- 17.00 Sesiunea VIII :

Garantia de buna executie.
Constituire, returnare.

VIII.1 Depunerea ofertei; procesul verbal de
deschidere
VIII.2 Activitate practică
Procesul verbal de achizitie – oglinda
concurentei
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