
18-22 Februarie 
25-29 Martie BUCUREȘTI

1490 lei
/ persoană

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

de începerea cursului 

Contact: Marinela Marchidanu
0755 250 630 031 005 0107

marinela.marchidanu@harrison.ro

Descarcă formularul de înscriere

CLICK AICI

* locația exactă va fi anunțată către toți
participanții înainte de inceperea cursului

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 
Curs autorizat de ANC, COR 214946 (Modul 3)

Ofertant sau Autoritate Contractantă, acest curs te va ajuta
să îți dezvolți capacitățile necesare pentru a gestiona
activitățile specifice pe care le vei desfășura în funcție de
etapa în care te afli cu achiziția.  Participând la acest
program de specializare autorizat de ANC, vei obține un
certificat profesional recunoscut de Ministerul Muncii și
Ministerul Educației - diploma de Expert Achiziții Publice.

Cum devii Expert Achiziții Publice?

Cunoști în profunzime
legislația specifică și știi să o

aplici în funcție de speță 

Obții certificat profesional,
recunoscut de Ministerul Muncii

și Ministerul Educației

Acorzi consultanță de specialitate; 
Planifici achiziţii publice; 
Derulezi proceduri de atribuire; 
Finalizezi proceduri de atribuire. 

Gestionezi eficient procesele de
achiziții publice indiferent de

complexitatea lor

* Icons from FlatIcons

*Necesar: studii superioare absolvite

După cele 38 de ore de curs intensiv, vei putea să:

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener_-_logo_nou.pdf
https://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf
https://www.flaticon.com/authors/zlatko-najdenovsk


Pachetul legislativ în vigoare și ultimele modificări (HG 419/2018 și OUG 45/2018); 
Principiile care guvernează procesele de achiziții publice;
Planificarea proceselor de achiziții publice; Întocmirea ofertelor; 
Comisia de evaluare: atribuții și decizii;
Finalizarea contractelor de achiziții publice / acordului cadru;
Modificarea contractului de achiziții publice / acordului cadru.

Pe agenda de curs:

Experiența Harrison și trainerii:
Din 2010 oferim cursuri și consultanță de specialitate pentru sute de clienți anual.
Activitatea noastră este susținută și apreciată constant, ceea ce ne face să creștem
standardele de calitate a serviciilor pe care le oferim. 
 
Trainerii care susțin cursurile sunt Experți în Achiziții Publice  și consultanți în cadrul
Harrison Consulting. Ceea ce asigură eficiența cursului și succesul ulterior al cursanților
este structura practică a programei și metoda de predare interactivă. 
Pune întrebări trainerului tău și veți identifica cele mai bune soluții împreună!
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