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SEAP / SICAP pentru 
 Operatori Economici

Cursuri practice în domeniul Achizițiilor Publice

Cui se adresează acest curs?
Am creat acest tip de program de învățare interactivă pentru cei care participă la licitații cu 
Autorități Contractante și folosesc platforma electronică în care se derulează. Agenda 
cursului cuprinde atât ultimele noutăți legislative în domeniu cât și ore de practică, vom 
aplica toate cunoștințele noi live într-un cont DEMO. 

Ce pași vom parcurge?
Pe parcursul celor 2 zile de curs, pe langă informațiile teoretice pe 
care le vei primi despre legislație (Legile 98 și 101, HG 395/2016 și 
OUG 107/2017)  vei avea ocazia să pui în practică toate cunoștințele 
acumulate. Sala de curs va fi dotată cu laptopuri și materiale de curs 
actualizate și vei aplica într-un cont DEMO tot ce înveți despre: 
înregistrarea în sistem, certificatul digital, administrarea contului, 
catalogul  electronic, depunerea notificărilor, derularea procedurilor 
on-line, completarea DUAE, depunerea ofertelor și participarea la 
licitații electronice. 

De ce să participi?
Te pregătești pentru tranziția către noul sistem electronic  SICAP. 
Știi cum îți influențează activitatea ultimele modificari legislative -  OUG 107/2017. 
Întâlnești un TRAINER cu o experiență vastă, care nu doar predă ci lucrează zilnic în 
SEAP/SICAP și îți poate răspunde la orice întrebare în domeniu. 
Acumulezi bagajul de cunoștințe necesar pentru a câștiga licitațiile la care participi. 
Obții un certificat de participare care atestă pregătirea ta în domeniu. 

15 - 16 Martie

Pentru a vă rezerva un loc CLICK AICI pentru formularul de înscriere.

Contact HARRISON
0374 034 333 (+tasta4) sau 0720 991 714
031 005 0107
inscrieri@harrison.ro

* Pentru o bună organizare vor fi asigurate mesele de prânz și pauzele de cafea. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5.

990 RON / participant
10% reducere pentru 
grupuri de minim 3 
cursanți de la același 
Operator Economic.

Group 
SALE %

Locația exactă  a cursului va fi anunțată  cu minim 3 zile 
înainte de data de începere. 

Târgu Jiu

Experința trainerului 
Ioana GHIȚĂ este Expert Achiziții Publice și S.E.A.P. și consiliază 
atât operatori economici cât și autorități contractante de mai bine 
de 6 ani in procese complexe de planificare, evaluare si gestionare 
de achiziții. Urmărește analiza ei despre OUG 107/2017 pe pagina 
noastra de Facebook sau pe Youtube.

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management.pdf
https://www.facebook.com/HarrisonConsultingandManagement/
https://www.youtube.com/channel/UCZcZutuJIm8GluzE3jfvE2Q


Expert Achiziții Publice 
Cursuri practice în domeniul Achizițiilor Publice

În timpul orelor de curs:
Vom trece în revistă  legislația în domeniu: Legile 98/2016 și 101/2016, HG 395/2016, OUG 107/2017. 

Vom lucra cu concepte specifice domeniului precum: principiile care guvernează procesul, strategia națională în 

domeniul achizițiilor publice, managementul riscurilor în domeniu, contractul și acordul cadru, comisia de 

evaluare, procedurile de atribuire, subcontractanții, modificările impuse de directivele europene și nu numai; 

Vom răspunde tuturor întrebarilor cursanților. 

Contact HARRISON
0374 034 333  sau  0720 991 714
031 005 0107
inscrieri@harrison.ro

Acordarea consultanței de specialitate 

Planificarea achizițiilor publice 

Derularea procedurilor de atribuire 

Finalizarea procedurilor de atribuire 

Trainer: Doru ȘELARU
Cu o experiență de peste 15 ani  în domeniu, Doru Șelaru a susținut peste 

150 de cursuri și a format peste 2500 de cursanți din instituții publice și 

sistemul privat. În calitate de Senior Expert a supervizat peste 200 de 

proceduri de achiziție on-line si off-line, dintre care 50 pe ultima legislație. 

26 - 30 Martie 2018

1490 LEI/persoană

Obține cea mai înaltă certificare în domeniu!
Cursul pe care îl propunem este autorizat de ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări iar 
certificatul obținut în urma absolvirii este emis sub egida Ministerului Educației Naționale și 
Ministerului Muncii.  Modulul 3 are o structură practică și se va desfășura pe parcursul a 38 de ore 
de curs interactiv, asigurându-vă toate informațiile necesare pentru o activitate ulterioară eficientă. 

Modul 3 - COR 214946

Târgu Jiu

Dobândește competențele necesare pentru performanța în domeniu!
Absolvirea cursului atrage și confirmarea  unui set de competențe și abilități în domeniu:

Important: absolvirea studiilor superioare! 
După ce primim formularul de înscriere vom avea nevoie de o serie de documente 
de la fiecare participant, necesare  pentru a pregati dosarul pentru ANC - copii după 
certificatul de naștere,  CI, certificat de căsătorie (după caz) și diplomă de studii 
superioare. Persoanele care nu au absolvit studii superioare pot participa la curs însă 
legislația actuală nu le permite să obtină certificatul de absolvire cu Cod COR.

Include eliberarea certificatului de Expert 

Pentru a vă rezerva un loc CLICK AICI pentru formularul de înscriere.

SALE
 % Grupurile beneficiază 

de reduceri

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management.pdf

