Condiţii de participare ca ofertant, candidat sau concurent la achiziţiile publice
ale autorităţilor contractante din România, pentru produse, servicii şi lucrări,
după noua legislaţie adaptată la AQ – ul UE
Camera de Comerţ şi Industrie a României, împreună cu firma OMICRON CONSULTING
SRL organizează cursul cu tema: “Condiţii de participare ca ofertant, candidat sau concurent la
achiziţiile publice ale autorităţilor contractante din România, pentru produse, servicii şi lucrări, după
noua legislaţie adaptată la AQ – ul UE”.
Scopul workshopului înţelegerea condiţiilor de bază pe care trebuie să le îndeplinească un ofertant sau
candidat la achiziţiile publice ale autorităţilor contractante din România, precum şi modul de acţiune al
operatorilor economici care accesează finanţări nerambursabile din cadrul Fondurilor Structurale în atribuirea
contractelor.
Se vor dezbate:
 Principiile achiziţiilor publice;
 Legislaţia actualizată a achiziţiilor publice şi Directivele UE în domeniu;
 Modalităţi de elaborare a documentaţiilor de atribuire;
 Modalităţi de întocmire a ofertelor pentru participarea la licitaţie;
 Evaluarea ofertelor şi declararea ofertei câştigătoare;
 Participarea la deschiderea ofertelor, întrebări şi clarificări faţă de autoritatea contractantă;
 Căile de atac.
Tematica workshopului cuprinde următoarele etape:
 Principii în achiziţii publice ;
 Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ;
 Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 Modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 Atribuirea contractului de achiziţie publică;
 Contractele de concesiune;
 Contractele sectoriale;
 Soluţionarea contestaţiilor;
 Rezolvarea de studii de caz şi aplicaţii practice la fiecare etapă ;
 Pentru începători se va acţiona pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei ;
 Pentru avansaţi se va pune accentul pe aplicaţii şi studii de caz care să-i înveţe pe participanţi cum se
elaborează documentaţia de atribuire şi cum se întocmesc ofertele.
Grup ţintă: angajaţi ai societăţilor comerciale care furnizează produse, prestează servicii şi execută
lucrări pentru autorităţile contractante, precum şi ai societăţilor commerciale ce atribuie, finanţate de fondurile
structurale ale UE în perioada 2007-2013, salariaţi ai compartimentelor specializate în achiziţii publice din
cadrul autorităţilor contractante şi întreprinderi publice definite conform OUG 34/2006, aprobată prin Legea
nr.337/2006 , completată şi modificată cu OUG 94/2007.

Lector: Domnul Pavel Mărculeţ – director general, firma de consultanţă OMICRON
CONSULTING SRL, consultant AMCOR (Asociaţia Consultanţilor în Management din România),
membru al ASAPRO (Asociaţia Specialiştilor în Achiziţii Publice în România).
Locul desfăşurării: sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Bd. Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, Sala Moldova, intrarea E, tronson 2, etaj 6.
Perioada desfăşurării: 8 - 11 septembrie 2008 de la orele 9.00-16.00, cu pauză de cafea şi
gustare.

Numărul cursanţilor este de minimum 20.
Costul cursului este de: 1000 RON/participant cu TVA inclus (include şi suportul de curs), iar
plata se face la casieria Camerei de Comerţ şi Industrie a României, tr. 3, et. 4 sau prin bancă în
contul CCIR RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957 deschis la Raiffeisenbank SMB, Cod fiscal RO
2842250.
La sfârşitul cursului se va elibera, de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi OMICRON
CONSULTING SRL, un certificat de participare.
Relaţii suplimentare: dna Arhire Iuliana, dl Marian Zamfir, Birou Organizare Evenimente, telefon
3190078, fax 311.21.10, e-mail: dpc@ccir.ro.
Vă rugăm să transmiteţi confirmările de participare în scris (talonul de participare de mai jos
completat), prin fax sau e-mail, până cel târziu joi, 4 septembrie 2008, orele 15.00.

Director
Cristina Ionescu

Şef Birou Organizare Evenimente
Nicoleta Buta

__________________________________________________________________________________________
TALON DE PARTICIPARE
Confirmăm prin prezenta înscrierea următoarelor persoane la cursul cu tema: “Condiţii de participare ca
ofertant, candidat sau concurent la achiziţiile publice ale autorităţilor contractante din România, pentru
produse, servicii şi lucrări, după noua legislaţie adaptată la AQ – ul UE”.
Nume/Prenume participant ________________________________________________________________________
Nume Organizaţie ________________________________________________________________________________
Domeniul de activitate al organizaţiei ________________________________________________________________
Număr de înmatriculare la R.C. _______________________ Cod fiscal ____________________________________
Adresa organizaţiei _______________________________________________________________________________
Telefon ______________________ Fax _______________________ E-mail ________________________________
Cont bancar ____________________________________________________________________________________
Banca __________________________________________________________________________________________
* Camera de Comerţ şi Industrie a României îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programului publicat, urmare a unor situaţii
neprevăzute sau care nu pot fi controlate de către aceasta.
* Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asuma obligaţia de a face despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce priveşte
perioadele de desfăşurare, conţinutul, lectorii sau locurile de desfăşurare. În asemenea situaţii, Camera de Comerţ şi Industrie a României nu este
răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura lor.

Fişa de prezentare a programului, împreună cu prezentul talon, ţin loc de contract de instruire între părţi.
Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere.
Data _____________

Semnătura şi ştampila:________________________________________
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