
Descarcă formularul de înscriere

Curs practic de SEAP 
Autorități Contractante

Ești pregătit să câștigi
licitațiile și procedurile

la care participi!

Știi să desfășori în
SEAP/SICAP toate

operațiunile necesare

Cunoști legislația și
impactul produs de
ultimele modificări

Structura este simplă și coerentă, bazată pe informații
practice și nu pe teorie neaplicabilă.
Programa este adaptată pentru specialiștii din cadrul
Autorităților Contractante. 

De ce să alegi acest curs și nu altul?

Dezbatem legislația și
impactul ultimelor

modificări

Înveți să desfășori în
SEAP/SICAP toate

operațiunile necesare

Cunoști toate
funcționalitățile

platformei electronice

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.

1.
 
2.

Îți vom asigura mapa de curs completă și certificatul de
participare.

Îți propunem un curs care îți va transforma activitatea
complet, adu cu tine doar dorința de a învăța o multitudine
de lucruri noi și utile!

CLICK AICI

Contact
0374 034 333 (+tasta 4)

031 005 0107inscrieri@harrison.ro

Miercurea Ciuc
832 lei

*Inclus - materiale de curs 
diploma de participare

Ora de incepere va fi
anuntat ulterior

19-20 Martie
Locatia se va anunta ulterior

/pers, fără tva

https://harrison.ro/media/uploads/files/HTP_-_Formular_2019_EF2cV7T.pdf
https://harrison.ro/media/uploads/files/HTP_-_Formular_2019_EF2cV7T.pdf


Legea 98/2016 privind achizițiile publice clasice cu toate modificările
și completările ulterioare; Legea 101/2016 - remediile și căile de atac;
Înregistrarea în SEAP/SICAP; Recuperea/reînnoirea certificatului
digital;
Administrarea contului: secțiunile utilizatori, profil, planul de achiziții,
documente constatatoare; 
Documentația și procedurile de atribuire - tipuri și modalitatea de
desfășurare on-line;
Cumpărarea directă din catalogul electronic de
produse/lucrări/servicii;
Anunțul de publicitate/participare/participare simplificat;
Solicitările de clarificări-inițierea și transmiterea răspunsurilor;
Completarea DUAE și a formularului de integritate.

Pe agenda de curs:

Coordonatori cursuri:
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