MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374, O.P. 22, România
Tel.: + 4.021.319.19.00; + 4.021.319.19.01, Fax: + 4.021.319.18.99, interior 326
E-mail: postuniversitare@ase.ro, Web: www.ase.ro, www.postuniversitare.ase.ro

Referat
În urma solicitării Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, nr. 9363 din
26.09.2016, cu privire la introducerea în catalogul SEAP a cursului postuniversitar Investiții și
achiziții publice, vă aducem la cunoștință următoarele:
Academia de Studii Economice organizeazã şi deruleazã în anul universitar 2016-2017
programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “INVESTIȚII ȘI
ACHIZIȚE PUBLICE”, cu o durată de 20 ore și 3 puncte credit transferabile (ECTS) cu scopul de a
forma şi dezvolta competenţe în domeniul informatic, economic şi managerial pentru specialiştii din
organizații private și instituții publice.
Programul postuniversitar “INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE” este propus și organizat
de facultatea MANAGEMENT și însumează un număr de 20 ore activităţi didactice desfăşurate în
perioada 03 – 10 octombrie 2016 (prima serie) și 24 – 30 octombrie 2016 (a doua serie).
Participanţii

- absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior cu diplomă de licenţă, indiferent de

profil
Înscriere - Înscrierile vor avea loc la secretariatul Școlii postuniversitare, cu sediul în Piaţa Romană
nr. 6, etaj parter, sala 0024, Sector 1, București. Informaţii suplimentare se pot obține apelând numărul
de telefon 0720.792.443, persoană contact Beatrice Dîrlea

Actele necesare înscrierii :


copie a Diplomei de absolvire a studiilor universitare



copie a foii matricole/supliment descriptiv



copie a certificatului de naştere



copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)



copia actului de identitate;



fișa de înscriere



copia chitanţei care atestă plata taxei de înscriere

Perioadă înscriere seria a doua: 01.10.2016 – 20.10.2016
Durata este de 20 ore activitate didactică
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Modalitatea de finalizare constă în susţinerea unui examen de certificare a competențelor
Diplome obţinute: Certificat de atestare a competențelor profesionale, conform Ordinului nr.
5370/2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al
suplimentului descriptiv
Fiind un program postuniversitar organizat in cadrul Academiei de Studii Economice din
București utilizează sistemul de credite de studiu transferabile iar absolvenţilor care promovează
examenul de certificare a competenţelor li se eliberează de către universitate un certificat de atestare
a competenţelor profesionale specifice programului. Certificatul de atestare a competenţelor
profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a
programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară/standardul
ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de
competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă.

Descriere curs “Investiţii şi achiziţii publice”
Cursul de Investiţii şi achiziţii publice va avea următoarea tematică:
1. Investiţii publice :


Conceptul de investiţie publică;



Tipologia investiţiilor publice;



Ciclul de viaţă al proiectelor de investiţii;



Indicatori specifici studiilor de fundamentare a investiţiilor publice;



Documentaţia de fundamentare a investiţiilor publice (studiu de prefezabilitate; studiul de
fezabilitate).

2. Achiziţii publice:


Acte normative şi domeniu de aplicare;



Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică;



Autorităţi contractante;



Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei;



Procedurile de atribuire;



Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;



Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire;



Elaborarea documentaţiei de atribuire;
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Aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;



Criterii de atribuire;



Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru;



Finalizarea procedurii de atribuire;



Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru



Reguli de evitare a conflictului de interese



Reguli aplicabile comunicărilor;



Reguli de publicitate şi transparenţă.

Taxa de înscriere este în valoare de 100 lei.
Taxa de şcolarizare este în valoare de 600 lei
Modalitatea de plată a taxei de şcolarizare : numerar, la casieria A.S.E. sau prin virament, în contul
A.S.E., deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti, CUI: 4433775, Cont nr.: RO35 TREZ 7012 0F 33
0500 XXXX; cu menţiunea „ASE – cursul postuniversitar .....”

