EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE
CURS EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE
29 septembrie – 9 octombrie 2014
Brains Consulting vă oferă cursul “Expert achiziţii publice”, un curs de specializare al cărui
obiectiv este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice (cod COR 214946).
Absolvenţii cursului vor obtine un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE în meseria de „Expert achiziţii
publice”, certificat emis de Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor (CNFPA) şi recunoscut de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Certificatul va fi însoţit de suplimentul descriptiv în care se vor specifica competenţele profesionale
dobândite în urma parcurgerii programului de formare profesională.

CURS EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE
Localitatea de desfăşurare: Timişoara
Perioada: 29 septembrie – 9 octombrie 2014

Unităţi de competenţă
1.

Comunicarea interpersonală

2.

Perfecţionarea pregătirii profesionale

3.

Coordonarea muncii în echipă

4.

Utilizarea calculatorului

5.

Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

6.

Elaborarea documentelor de specialitate

7.

Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

8.

Acordarea consultanţei de specialitate

9.

Planificarea achiziţiilor publice

10. Derularea procedurilor de atribuire
11. Finalizarea procedurilor de atribuire

Cui se adreseaza acest curs:
Cursul se adresează persoanelor care doresc sa acumuleze cunoştinţe si abilităţi în domeniul
achizitiilor publice, personalului cu atribuț ii pe segmentul achizitiilor publice din cadrul proiectelor cu
finanţare europeană sau internaţională, organizaţiilor neguvernamentale, sectorului de afaceri, instituţiilor
publice.

Taxă participare: 999 lei
Taxă promoţională: 500 lei - pentru inscrieri pana in data de 29 septembrie 2014!!!
Această taxă de participare include:
 livrarea cursului, materialele de curs (suport de curs, fişe de lucru, anexe), pauzele de cafea;


taxele de examinare finală şi de eliberare a certificatului de absolvire;



e-coaching (trainerul oferă suport pe e-mail fiecărui cursant în ceea ce priveşte aplicarea tehnicilor
învăţate, rezolvarea problemelor întâmpinate, etc );



sesiune de follow-up (în maxim 30 de zile de la terminarea cursului la sediul Brains Consulting).

Discount:
 10% pentru patru someri
 10% pentru cei care au mai participat la cursurile Brains Consulting.

Înscriere
Înscrierea la curs se face în urma trimiterii către Brains Consulting (prin e-mail ) a formularului de
înscriere completat şi a documentului de plata. Cursul este organizat pentru minim 10 persoane.
Se pot inscrie la acest curs doar absolventii cu studii superioare.
Cursul se finalizează cu examen de absolvire.

Resurse:
Participanţii vor avea acces la materialul de curs şi la toate informaţiile necesare bunei desfaşurări a
acestuia, utilizând ca mijloace de formare: suport de curs, videoproiecţie, flipchart, etc.

Număr ore de pregătire:
48 ORE (TEORIE ŞI PRACTICĂ). Partea practică este individuală şi constă în elaborarea unui
proiect, pe o structură dată.

Lector: ALINA SIMONA ŞTEFAN

Descarcă formularul de înscriere de pe site-ul nostru: www.brainsconsulting.ro
Pentru mai multe informatii, ne puteţi contacta la telefon: 0356 424472 (fix); 0733 733 411
training@brainsconsulting.ro.

(mobil) sau pe adresa de e-mail:

Important
CHELTUIELILE PENTRU FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
ANGAJAT SUNT DEDUCTIBILE, CONFORM CODULUI FISCAL, ART. 21, ALIN. 2, LIT. H.

