
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:

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

4 - 8 Februarie SLATINA

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

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

Cum devii Expert Achiziții Publice?

Acorzi consultanță de specialitate; 
Planifici achiziţii publice; 

Derulezi proceduri de atribuire; 
Finalizezi proceduri de atribuire. 

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


Planificarea și publicarea achizițiilor de 
către Autoritățile Contractante;  
Pregătirea participării în procesele de 
ofertare a Operatorilor Economici în 
funcție de planificarea publicată;  
Documentația de atribuire – etapele 
pregătirii procedurilor de atribuire + DUAE; 
Impactul documentației de atribuire 
asupra Operatorilor Economici;  
Solicitările de clarificări, participarea la 
procedura de atribuire; Incompatibilități și 
conflictul de interese;  

Pe agenda de curs:

Oferte câștigătoare la un curs distan

Noțiuni legislative și 
SEAP/SICAP 
Particularități în relația Autoritate-Ofertant în 
domeniul Achizițiilor Publice

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

Descarcă formularul de înscriere

CLICK AICI

12 - 13 Februarie SLATINA

832lei
/ persoană +TVA

*orarul zilnic va fi anunțat înainte 
de începerea cursului 

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

Incluse: materialele de curs, 
eliberarea diplomei, mesele.

Evaluarea Ofertelor; 
Finalizarea procedurilor de atribuire;  
Contractul de achiziție publică – modificarea 
contractului de achiziție publică; 
Subcontractarea;  
Documentul constatator;  
Prezentarea SEAP/SICAP; 
Identificarea procedurilor de atribuire ; 
Achiziția directă; 
Programul de Achiziții. 
Exemple și studii de caz;  
Sesiuni deschise de întrebări și răspunsuri. 

Un curs care face diferența în activitatea profesională!
Am conceput o programă adaptată atât nevoilor Operatorilor Economici, cât și pentru Autoritățile 
Contractante. Structura cursului este simplă și coerentă, bazată pe informații practice și nu pe teorie 
neaplicabilă. Cursul îți va oferi atât informațiile generale și de bază ale domeniului dar mai mult decât 
atât, îți va aduce o multitudine de ponturi și reguli de bune practici, toate venite de la un specialist în 
domeniu. Îți propunem un curs care îți va transforma activitatea complet, pornind de la conceperea 
ofertelor și mergând până la ultimele operațiuni pe care trebuie să le desfășori în SEAP/SICAP. 

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

