
 

 

 

 

 

 

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE  
Specializare – cod COR 241940 

 
 

 
Certificat recunoscut de:  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 
Locaţie: Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32 

550324, Sibiu; 
 
Durata: 60 ore; 
 
Perioada de desfăşurare: în funcţie de formarea grupelor; 
 
Taxa de participare: 700 lei  
 
Reduceri   5% pentru mai mult de doua persoane din aceasi institutie; 

7% pentru mai mult de 5 persoane din aceasi institutie; 
10% daca sunt mai mult de 10 persoane din aceeasi institutie.  
 
La înscriere se va achita 10% din costul cursului. Taxa de participare 
acopera costurile cu privire la traineri, materiale, examene, depunerea 
documentatiei pentru eliberarea certificatelor si certificate.  

Pentru cine este cursul: Cursul se adresează: angajaţilor din departamentele de achiziţii publice, 
vânzări, juridic, financiar, investiţii, tehnic; membrilor comisiei de evaluare 
a ofertelor de produse şi servicii. 

Obiectivele cursului: • Acumularea de cunostinte cu privire la  legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice şi dezvoltarea de capacităţi de negociere în procedurile de 
atribuire. 
• Dobândirea de abilităţi în planificarea, derularea şi finalizarea 
procedurilor de achiziţii publice conform normelor în vigoare. 
 

Structura cursului:  • Comunicare interpersonală 
                 • Perfecţionarea pregătirii profesionale 
                 • Utilizarea calculatorului 
                 • Coordonarea muncii în echipă 
                 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire 
                 • Elaborarea documentelor de specialitate 
                 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice 
                 • Acordarea consultanţei de specialitate 
                 • Planificarea achiziţiilor publice 
                 • Derularea procedurilor de atribuire 
                 • Finalizarea procedurilor de atribuire 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU 
Sibiu – 550324, Calea Dumbrăvii, nr. 28-32 

Tel. +40 269 233 568, +40 369 401 002, 401 003; Fax +40 269 233 576 

web: www.roger-univ.ro;   e-mail: office@roger-univ.ro 



 
 
 
Beneficiile cursului:   Parcurgerea acestui curs vă va ajuta la: 

• deprinderea modalităţilor de planificare şi alocare eficientă a resurselor; 
• descrierea rolului achiziţiilor publice în cadrul organizaţiei; 
• elaborarea de strategii de implementare a proiectelor cu finanţare 
publică; 
• prelucrarea legislaţiei în domeniu şi a legislaţiei conexe; 
• deprinderea metodelor si tehnicilor utilizate in administrarea contractului; 
• argumentarea necesităţii anticipării, evaluării şi controlului riscurilor 
asociate achiziţiilor; 

 
Condiţii de înscriere Pentru a va putea înscrie, va rugam sa transmiteti: fisa de înscriere si o 

copie dupa documentul care sa ateste achitarea taxei de participare în 
contul:  

 
UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU 

CONT RO 29 BTRL 0330 1205 4867 18XX 
Deschis la Banca Transilvania Sibiu 

CIF 16505506 
 

Persoanele interesate pot trimite fisa de înscriere prin: fax la 
numarul: 0269-233 576, e-mail cursuri.extra@roger-univ.ro sau prin 
posta. 

 
Acte necesare:   • Copie după ultima diplomă de studii (minim diplomă de licenţă); 
    • Copie după actul de identitate; 
    • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
    • Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 
    • Fişa de înscriere. 
 
Persoană de contact:  Asist.univ.ec. Mircea FUCIU 
    Tel:  0269-233.568, 0369-401.002; 
    Fax: 0269-233.576; 
    e-mail: cursuri.extra@roger-univ.ro  
  
 


