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Descarcă formularul de înscriere: CLICK AICI

(Prezentare SEAP/SICAP)

ACHIZIȚII PUBLICE - de la
planificare la atribuire 

19-21 Noiembrie ARAD

832 lei
/ persoană + TVA

Incluse: materialele de curs,
eliberarea diplomei, mesele.*orarul zilnic va fi anunțat

înainte de începerea cursului 
* locția exactă va fi anunțată către toți

participanții înainte de inceperea cursului

Ești la curent cu ultimele
noutăți și modificări legislative
în materie de Achiziții Publice. 

Utilizarea corectă a platformei
SEAP/SICAP va face diferența în

activitatea ta profesională!

Identifici soluții pentru a-ți optimiza
activitatea împreuna cu cel mai

reputat expert în domeniu.

Modificările frecvente ale legislației îți pot
pune piedici în desfășurarea corectă a
activității de planificare și derulare a
achizițiilor publice, de aceea vom pune
accent pe actualizarea cunoștințelor
teoretice și practice. Iar în final îți vor fi
prezentate funcțiile esențiale din
platforma SEAP/SICAP.  

În plus, te vei întâlni cu un invitat surpriză! 
 

Vei fi îndrumat de un lector care oferă
zilnic consultanță pentru un spectru larg
de probleme. 

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management_-_logo_nou.pdf
http://harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf
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Agenda de curs:
Pachetul legislativ în vigoare și ultimele noutăți în domeniu; 
Riscuri în achiziții publice - identificare și măsuri de prevenție; 
Planificarea achizițiilor publice; 
Reguli de estimare a valorilor din contractul de achiziție publică sau acordul cadru; 
Documentația de atribuire - modalități și proceduri; 
Acordul cadru - avantaje și dezavantaje; 
Atribuțiile comisiei de evaluare; 
Derularea procedurilor de atribuire; 
Finalizarea procedurilor de atribuire; Subcontractanții; 
Modificarea contractelor de achiziție publică: acord cadru, modificări
nesubstanțiale și modificări substanțiale; 
Documentul constatator;
Sesiuni deschise de întrebări și răspunsuri. 
Prezentare SEAP/SICAP: cele mai importante concepte și operațiuni ale platformei
electronice. 

Lector - Doru Șelaru

Are o experiență de 16 ani în domeniul Achizițiilor
Publice. A susținut peste 150 de cursuri și a format
peste 2500 de cursanți din instituții publice și
sistemul privat. A supervizat procese complexe de
achiziții publice, însumând peste 250 de proceduri
de achiziție on-line și off-line. 

Este Expert Achiziții Publice și de mai bine de 9 ani
consiliază atât Autorități Contractante cât și Operatori
Economici în procese complexe de planificare, evaluare
și gestionare de achiziții. Ca lector a pregătit în
domeniul achizițiilor publice peste 20 de grupe de
cursanți. 

Expert SEAP - Ioana Ghiță

(Prezentare SEAP/SICAP)

ACHIZIȚII PUBLICE - de la planificare la
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