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Anexa  

- Proiect SIPOCA 45 - 

Subactivitatea 6.1. - Diseminarea informațiilor privind procesul de achiziții publice către  
personalul principalilor actori ai sistemului de achiziție publică 

1. Grupul țintă  

În cadrul subactivității de Diseminare a informațiilor privind procesul de achiziții publice, a proiectului 
SIPOCA 45, grupul țintă este format din personalul de execuție și de conducere ai principalilor actori 
ai sistemului de achiziții publice, respectiv Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Curtea de 
Conturi, Autoritatea de Audit și Consiliul Superior al Magistraturii. 

Organizarea sesiunilor de diseminare va avea la bază principiile orizontale privind egalitatea de șanse, 
nediscriminarea și egalitatea de gen: promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității 
de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, 
orientare sexuală. 

Pentru organizare sesiunilor de diseminare, se vor trimite invitații instituțiilor mai sus menționate și se 
vor completa listele de participare, pe baza formularelor de înscriere comlpletate, astfel încât la 
fiecare sesiune să ia parte 15 persoane.   

ANAP va asigura publicarea informațiillor din această Anexă și pe website-ul instituției, 
www.anap.gov.ro. 

2. Locația, durata și calendarul activităților  

În cadrul acestei subactivități sunt programate 10 sesiuni de diseminare, 2 la nivel central și 8 la 
regional. Primele trei sesiuni de diseminare se vor desfășura în București, durata unei sesiuni fiind de 
două zile. Cea de-a treia sesiune de diseminare vizează participarea personalului din cadrul instituțiilor 
menționate la Cap. 1 din regiunea Regiunea de dezvoltare București/Ilfov. 

Calendarul sesiunilor de disemniare care se vor desfășura în București este prezentat în Tabelul 1, de 
mai jos.  

Nr. 
crt. 

Data (anul 2017) Locația 

1 30 - 31 octombrie 
București, la Hotelul IBIS Palatul Parlamentului, Str. Izvor nr 

82-84, în sala de conferință Eliade A+B 

2 6 -7 noiembrie 
București, la Hotelul RIN Central, Str. Traian nr 55A, în sala 

de conferință Mircea Eliade 

3 12 - 13 decembrie 
București, la Hotelul Minerva, Str. Gheorghe Manu, nr 2-4, în 

sala de conferință Maya 

Tabelul 1: Calendarul și locațiile sesiunilor de diseminare 

3. Costuri 

Cheltuielile aferente organizării sesiunilor de diseminare pentru participanții din cadrul grupului țintă 
vor fi suportate prin proiectul SIPOCA 45. 

La momentul înregistrării în locațiile menționate mai sus, participanții vor primi materiale promoționale 
personalizate în cadrul proiectului, ce vor curpinde inclusiv aspecte cu privire la egalitatea de şanse şi 
dezvoltarea durabilă. 
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4.  Agenda propusă 

~ ZIUA 1~ 

08.30-09.00 Înregistrarea participanților 

09.00-09.20 Deschiderea evenimentului 

09.20-09.40 Introducere: prezentarea participanților, obiective, așteptări 

09.40-10.10 Achizițiile publice – ultimele evoluții și bune practice 

10.10-10.30 Ghidul achizițiilor publice: concepte, caracteristici, instrumente de lucru 

10.30-11.00 Planificarea achizițiilor la nivelul autorității/entității contractante (I): modul de implementare 
a conceptelor prevăzute de legislație 

11.00-11.15 Pauză de cafea 

11.15-12.45 Planificarea achizițiilor la nivelul autorității/entității contractante (II): exemplificarea modului 
de reflectare a conceptelor (inclusiv Strategia anuală) 

12.45-13.45     Pauza de prânz 

13.45-15.00          Planificarea achizițiilor la nivelul autorității/entității contractante (III): Identificarea 
necesității, referat de necesitate și informații asociate 

15.00-15.15             Pauză  

15.15-17.00          Planificarea achizițiilor la nivelul autorității/entității contractante (IV): Strategia de 
contractare 

17.00-17.30 Închiderea primei zile: concluzii 

~ ZIUA A 2 –A  ~ 

09.00-09.15 Introducere și recapitularea aspectelor principale din ziua precedentă 

09.15-11.00 Documentația de atribuire pentru servicii intelectuale (I) 

11.00-11.15 Pauză de cafea 

11.15-12.45 Documentația de atribuire pentru servicii intelectuale (II) 

12.45-13.45     Pauza de prânz 

13.45-15.00          Derularea procesului de achiziție publică 

15.00-15.15             Pauză 

15.15-15.45          Managementul contractului 

15.45-16.45 Evaluarea procesului de achiziție publică și documentarea lecțiilor învățate 

16.45-17.00 Închiderea evenimentului: concluzii, feedback participanți 

 

Tabelul 2: Agenda 
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5. Modalitatea de înscriere  

Înscrierea la curs pentru persoanele desemnate se va face prin completarea formularului de mai jos și 
transmiterea acestuia pe e-mail la adresele următoare:  

 gyongyi.toro@anap.gov.ro  

 dana@promoturism.ro. 

 

Persoană de contact - ANAP: doamna Gyöngyi Toró, număr de telefon: 0745.930.363, adresă de e-mail: 
gyongyi.toro@anap.gov.ro 

Pentru detalii privind organizarea sesiunilor de diseminare vă puteți adresa doamnei Dana Lucia 
Dorobanţu, număr de telefon: 0721.383.518, adresă de e-mail: dana@promoturism.ro 
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FORMULAR ÎNSCRIERE 

 

SESIUNEA: 

La nivel central La nivel regional 
București/Ilfov 

 
30-31.10.2017  

           06-07.10.2017 

12-13.12.2017 

LOCAŢIA: BUCUREȘTI 

DATE DESPRE PARTICIPANT:  

Nume/prenume: 

CNP:     

B.I./C.I.:     

Adresa:     

Telefon/Fax/E-mail:  

Funcția:  

Instituţia:                    

Aveți nevoi speciale?         DA          NU  

Dacă da, vă rugăm specificați: 

 

DATA: 

 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA UNITĂŢII: 

 

 

Tabel 3: Formular de înscriere 

 

 

 

 

 


