
ACHIZIȚII PUBLICE
de la planificare la atribuire

Lector: Doru ȘELARU
Cu o experiență de 16 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 procese 
complexe de achizitii publice însumând peste 250 de 
proceduri de achiziție on-line și off-line.

Pe agenda de curs:
Pachetul legislativ în vigoare și ultimele 
modificări aduse de OUG 107/2017;
Reguli de estimare a valorilor din contractul 
de achiziție publică sau acordul cadru; 
Documentația de atribuire;
Modalități și proceduri de atribuire; 
Acordul cadru - avantaje și dezavantaje;
Sesiuni deschise de întrebări și răspunsuri.

Obții cea mai înaltă certificare profesională în domeniu, recunoscută de Ministerul Muncii și 
Ministerul Educației!  
Ești la curent cu ultimele noutăți și modificări legislative în materie de Achiziții Publice. 
Identifici soluții pentru a-ți optimiza activitatea împreuna cu cel mai reputat expert în domeniu. 

990 lei taxa de curs 
1990 lei  servicii hoteliere 

Tel: 0374 034 333 (+ tasta4) | Fax: 031 005 0107 | E-mail: inscrieri@harrison.ro

OUG 107/2017 schimbă câteva aspecte importante pentru Autoritățile Contractante. Vă invităm 
să participați la un program interactiv de perfecționare în domeniul Achizițiilor Publice într-un 
cadru unic, Mistral Resort 3*. Vom analiza pachetul legislativ în vigoare și ne vom concentra pe 
partea practică, toți cursanții având posibilitatea să inițieze discuții libere și să interacționeze direct 
cu lectorul pe spețe din activitatea proprie.  

Ce beneficii directe îți aduce acest program?

2980 lei 

Pentru înscriere descarcă și completează formularul

Însoțitorul cursantului beneficiază GRATUIT de serviciile 
hoteliere incluse în pachet. 

Data limită de înscriere: 2 Aprilie 
Mistral Resort 3*
Stațiunea montană Moieciu de Sus

18 - 22 Aprilie

CLICK AICI 

Certificat ANC de Expert Achiziții Publice, COR 214946

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management_-_logo_nou.pdf


MISTRAL RESORT 3*

Situat la 1130 m altitudine, într-o poiană 
înconjurată de padure, hotelul oferă o panoramă 
deosebită a munților și a pădurilor dese din jur. 
Grija pentru detalii ne definește, iar Mistral 
Resort îndeplinește mereu exigențele noastre în 
materie de locație și servicii, oferind servicii de 4* 
la pret de 3*. Dacă dorești să participi la un 
eveniment cu impact în cariera ta, te așteptăm la 
cursul din 18-22 Aprilie 2018. 

Obiective turistice în zonă:
Castelul Bran și Cetatea Râșnov
Peșterile Dâmbovicioara și Liliecilor 
Pârtia Zănoaga  

Alte facilități de care vei beneficia la  Mistral Resort 3*:
Acces facil din stradă
Loc de joacă pentru copii 
Disco Club cu DJ și spațiu de dans

De ce am ales această locație?

Cazare în camere duble 
Toate mesele pentru cursant și însoțitor
Acces gratuit la sala de fitness
Închiriere gratuită de jocuri de echipă 
Parcare gratuită, în limita disponibilității
O seară specială cu preparate tradiționale 
servite în jurul focului de tabară 

Pachetul nostru include:

!

Locația perfectă pentru un weekend prelungit pe culoarul Rucăr-Bran 

Stațiunea montană Moieciu de Sus

Check-in: 18 Aprilie, începând cu ora 16:00 
Check-out: 22 Aprilie, până în ora 12:00 

Terasă și curte generoasă 
Loc pentru grătar
Lobby bar și restaurant 

Pentru înscriere descarcă și completează formularul
CLICK AICI Tel: 0374 034 333 (+ tasta4) | Fax: 031 005 0107 | E-mail: inscrieri@harrison.ro
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