
37. NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: "Noutăți legislative în domeniul achizițiilor publice" 

Public ţintă vizat: 
Administratori de patrimoniu, contabili precum si personalul 

responsabil de  atribuirea contractelor de achizitie publica 

din cadrul institutiilor de invatamant 

Justificare 
 (necesitate, utilitate): 

Participanții vor deprinde capacitatea de a înțelege 

mecanismele de funcționare și aplicare a legislației în 

domeniu privind achizițiile publice acesta fiind utilă pentru 

respectarea normativelor în vigoare privind atribuirea 

contractelor de achiziții publice. Prin dobândirea acestor 

deprinderi participanții vor înteprinde cu ușurință acțiunile ce 

stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice atât 

teoretic cât și practic. Participanții vor deprinde acțiunile de 

utilizarea a SEAP/SICAP, atât pentru atribuirea 

contractelor/comenzilor în urma cumpărării directe cat si 

pentru atribuirea contractelor /acordurilor cadru in urma 

procedurilor reglementate de legislatia in vigoare, 

completarea formularului de integritate pentru fiecare 

procedura in parte. 

Durata (număr total de ore 

de formare): 
24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
Blended learning 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului): 

Competenţe vizate: 
• capacitatea de analiza a legislatiei aplicabile 

specifice;  
• dezvoltarea capacității de analiza si implementare a 

principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de 

achizitii publice;   
• capacitate de planificare și derulare a achizitiilor 

publice;  
• capacitatea de elaborare a documentelor de 

specialitate ; 
• capacitatea de derulare si finalizare a procedurilor de 

achiztie publice 
• capacitatea de derulare si finalizare a achizitiei 

directe  
• dezvoltarea capacității de utilizare a SEAP/SICAP. 

Planificarea  modulelor tematice:  
• Analiza legislației aplicabile  - 6 ore; 
• Principiile aplicabile achizitiilor publice - 2 ore; 
• Procedurile de atribuire reglementate de lege, 

aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție 

publică/acordurilor-cadru sau organizarea 

concursurilor de soluții cu o valoare estimată mai 

mare decât pragurile mentionate în lege - 7 ore; 



• Publicarea în SEAP/SICAP a programului anual al 

Achizițiilor, derularea procedurilor inclusiv a 

cumpărării directe din SEAP/SICAP - obligativitate 

prevăzută de legislația în vigoare - 1 oră; 
• Derularea și finalizarea procedurilor de atribuire - 3 

ore; 
• Aplicații practice pe studii de caz (achiziția directă, 

procedurile prevăzute de legislatie de la planificare 

până întocmirea Programului anual,  întocmirea 

dosarului de achiziție, derularea procedurilor, 

încheierea contractului / acordului cadru până la 

finalizarea procedurii ) - 3 ore; 
• Evaluare - 2 ore. 

Calendarul programului: 
• Semestrul I - 1 sesiune de formare; 
• Semestrul al II-lea - 1 sesiune de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând 

dispozitive multimedia, unei teme la una din temele 

programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări 

elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus 

înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de 

către formatori. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel 

de pregătire, documente 

justificative privind calitatea 

de formator):   

Otilia Dragomir, inspector de specialitate în cadrul 

Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului 

Municipiului Pitești , certificat de formator, adeverința 

privind experiența în domeniu, certificat de absolvire - cu 

dobandirea abilitatii de acordare de consultanță de 

spacialitate în achiziții publice 

Coordonatorul programului 

 

Floarea Bârlogeanu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic Argeș 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25/35 (cursanţi) x 2 (grupe) = 50/70 cursanţi/an şcolar 2021- 2022 

Costul  
programului/al activităţii 

5000/7000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 
4,16 lei 

 


