
19-23 Noiembrie ORADEA

1100 lei
/ persoană

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

înainte de începerea cursului 

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

Descarcă formularul de înscriere

CLICK AICI

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

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:

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

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

Invitat special - 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. 

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 
Curs autorizat de ANC, COR 214946 (Modul 3)
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* locția exactă va fi anunțată către toți
participanții înainte de inceperea cursului

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 pregatit în domeniul achizițiilor publice  peste 20 de
grupe de cursanți. 

Lector - Ioana Ghiță

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener_-_logo_nou.pdf
http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf

