ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI
organizează
pe data de 16 februarie 2016*

SEMINARUL

“Noile reglementări în materia achiziţiilor publice”

Prezentat în limba română de:
Diana Antofie

Locul organizării:

ARIC, Cladirea Crystal Tower, etaj 1, sala ing. Constantin Huţuleac
Bd. Iancu de Hunedoara, 48, sector 1
011745, Bucureşti

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Secretariatul ARIC:
Iuliana Stoica-Diaconovici Tel. 021 222 0382; e-mail : aric@aric.org.ro

Într-un moment cheie, în care noile Directive în domeniu propun statelor membre
trecerea la o nouă paradigmă, în care achizitiile publice devin instrumentul principal de
deblocare a creşterii economice, este esenţială crearea unui cadru stabil în acest
domeniu, pentru a obţine eficienţă şi economii (value for money), în condiţii de integritate
şi responsabilitate.
Recent adoptata strategie în domeniul achiziţiilor publice îşi propune să aducă o
nouă abordare în domeniul achiziţiilor publice în România, mutând accentul de la
procedură la proces, de la valoarea contractului propriu-zis la „value for money" şi la costul
întregului ciclu de viata al unei achiziţii, de la supra-reglementare la o legislaţie mai suplă
şi coerentă.
Seminarul “Noile reglementări în materia achiţiilor publice” îşi propune să
prezinte participanţilor principalele noutăţi aduse de noul pachet legislativ privind achiziţiile
publice.
Seminarul se adresează personalului cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, atât
din cadrul operatorilor economici cât şi administraţiei publice centrală şi locală.

Programul seminarului va fi între orele 8.30-17.00.
Seminarul este prezentat de Diana Antofie, Vicepreședinte ARIC Training şi
Achiziţii Publice, avocat şi formator autorizat.
Materiale asigurate:
-

Extrase relevante din actele normative în dezbatere

-

Tematica detaliată şi suport de curs

La încheierea seminarului, participanţii vor primi certificate de participare emise de către
ARIC.
*Seminarul va avea loc pe data de 16 februarie 2016 într-o sesiune de o zi. În măsura în
care vor exista mai multe solicitări decât numărul maxim de locuri alocat (25), se va
organiza şi o a doua sesiune, la o dată ce va fi anunţată ulterior.

Vă aşteptăm cu deosebit interes la eveniment!

Echipa ARIC
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TEMATICA ABORDATĂ ÎN CADRUL SEMINARULUI:
Noile directive europene privind achiziţiile publice
Stadiul adoptării celor mai recente modificări legislative şi impactul acestora asupra
derulării achiziţiilor publice în România
Consultarea pieţei
DUAE
Procedurile de atribuire
Criteriile de atribuire
Cerinţele de calificare şi criteriile de selecţie
Terţul susţinător
Ajustarea preţului contractului de achiziţie publică
Subcontractanţii
Cazuri de modificare a contractului de achiziţie publică
Noile reglementări privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziție publică şi a contractelor de concesiune;
Elemente de interes privind Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice.

Taxa de participare : 170 euro*/participant

Membrii ARIC vor beneficia de o reducere de 25% din taxa de participare.
Pentru entitatile autohtone, plata se va face în RON, conform ratei de schimb valutar a BNR la data plăţii.
Taxa include preţul prânzului, pauzelor de cafea/răcoritoare, certificatul de curs şi documentele adiacente.
Înregistrarea va fi considerată finalizată în momentul primirii formularului de înregistrare semnat, însoţit de
dovada plăţii.
Inregistrarea se va încheia cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data seminarului.
POLITICA DE ANULARE
Anulările din partea delegaţilor pot fi primite cel târziu cu 7 zile înainte de seminar, caz în care în care ARIC
va rambursa preţul cu o taxă de anulare de 10% pentru a acoperi costurile administrative. După această
dată, taxa de participare nu se va mai putea returna. Substituirea unui participant cu o altă persoana din
cadrul aceleiaşi companii se poate face cel mai târziu în preziua seminarului.
ARIC îşi rezerva dreptul de a anula evenimentul daca există prea puţini participanţi, sau din oricare alte
motive. În cazul unei anulări, vom restitui taxa de seminar integral. În cazul unei amănari, participanţii
înregistraţi au dreptul de a alege dacă să participe la seminar la datele noi ce vor fi anunţate, sau să ceară o
rambursare.
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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Dl./dna. …………………………………………………………
Compania ………………………………………………………
Adresa companiei …………………………………………….
…………………………………………………………………..
Datele companiei : Cod Fiscal ………………………………
Nr. de înregistrare J ……………………………………………
Cont ……………………………………………………………..
Banca …………………………………………………………...
Telefon …………………………………………………………
Mobil …………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………….

Plata taxei de participare se va efectua în euro sau în lei la cursul oficial al zilei, în avans,
în conturile ARIC deschise la ING Bank, sucursala Metropolis:
RO43 INGB 0001 0082 1587 8910 – RON
RO89 INGB 0001 0082 1587 0710 – EURO

Cod fiscal ARIC: 12885852

Confirmarea participării se face după primirea plăţii.
Pentru sumele intrate în cont ARIC va emite factura fiscală.
Vă rugăm să completaţi acest formular şi să-l transmiteţi la Secretariatul ARIC până la
data de 11.02.2016
Fax: 021 222 0382; e-mail : aric@aric.org.ro
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