
 

            CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI 
              CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI TRANSILVANIA  

                    FURNIZOR AUTORIZAT DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR 

 

 

organizează cursul de specializare acreditat în ocupația:   

 

„Expert Achiziții Publice” - Cod COR 214946 

 
 

    27 Septembrie - 8 Octombrie 2021, Tîrgu Mureș 

 

Cursul se adresează: Persoanelor care intenționează să lucreze în domeniul achizițiilor publice sau 

persoanelor care lucrează în compartimentele de achiziții publice, atât în domeniul public cât și în domeniul 
privat.  
Lectorii cursului: formatori acreditați, specialişti practicieni în domeniul achizițiilor publice.  

 
 

Certificatul de Absolvire obținut are antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și este însoțit de o anexă „Suplimentul 
descriptiv al certificatului” în care sunt prezentate competențele profesionale dobândite. 

 
 
 

 

Această acreditare certifică faptul că dumneavoastră dețineți competențele necesare 
postului și profesați legal 

 

TEMATICA ABORDATĂ : 

 

 

◆ Analizarea legislației specifice; ultimele modificări legislative;  

 

◆ Acordarea consultanței de specialitate; 

◆ Planificarea achizițiilor publice; 

 

◆ Elaborarea documentelor de specialitate; 

 

◆ Derularea procedurilor de atribuire; 

 

◆ Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire; 

 

◆ Finalizarea procedurilor de atribuire; 

 

◆ Noul Sistem Electronic de Achiziții Publice – SICAP; 

 

◆ Spețe practice în domeniul achizițiilor publice. 

 
 

Costul cursului: 650 lei/persoană 

 

Programul de desfășurare: 

Săptămâna 1: 4 zile/4 ore/zi – interval orar 16:00 – 20:00;  

Săptămâna 2: 3 zile/4 ore/zi-interval orar 16:00 – 20:00 respectiv 1 zi/2 ore/zi – interval orar 16:00 – 18:00;  

Examenul va avea loc în ultima zi de curs – ora 18:00. 

Taxa de participare include: activitatea de predare, suport de curs, mapă, coffee-break, eliberare 

certificat absolvire. 

Locul de desfășurare: Online/Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, 

str. Aurel Filimon nr. 4, Tîrgu Mureș.  

Înscrierea se face prin trimiterea formularului de înscriere la fax 0365 430 113 sau  e-mail: 
office@cursuripregatireprofesionala.ro până la data de 17.09.2021.   
Acte necesare curs: copie buletin, copie ultimul act de studiu (studii superioare), copie certificat de 
naştere, copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), adeverință medicală. 
Persoană de contact: Ioan Moldovan, tel: 0745116996.  

 

 

Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, Tîrgu Mureș 
e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro, web: www.cursuripregatireprofesionala.ro 

tel/fax: 0365 430 113; 0365 430 127; 0745 116 996. 
Furnizor Autorizat de Formare Profesională a Adulților 

http://www.cursuripregatireprofesionala.ro/
tel:0265255998

