
BUCUREȘTI

832 lei

*Inclus - materiale de curs 
diploma de participareHotel MariVila***

Contact înscrieri Descarcă formularul de înscriere
0374 034 333 (+tasta 4)

031 005 0107inscrieri@harrison.ro CLICK AICI

Curs practic pentru Operatori Economici

SEAP / SICAP 

Cunoști legislația și
impactul produs de
ultimele modificări

Știi să desfășori în
SEAP/SICAP toate

operațiunile necesare

Ești pregătit să câștigi
licitațiile și procedurile

la care participi!

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

De ce să alegi acest curs și nu altul?

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 vom asigura mapa de curs completă, certificatul de
participare și  coffee break-ul.

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!

1.
 
2.

/pers, fără tva

Vii cu un prieten și primiți 
reducere 100 de lei de persoana!

18-19 Decembrie

https://harrison.ro/media/uploads/files/HCM_-_Formular_2019.pdf
https://harrison.ro/media/uploads/files/HCM_-_Formular_2019.pdf


Curs practic pentru Operatori Economici

SEAP / SICAP 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice clasice cu toate modificările și
completările ulterioare; 
Legea 101/2016 - remediile și căile de atac.
Înregistrarea în noul S.E.A.P.; Recuperarea / reînnoirea certificatului
digital;
Administrarea contului: secțiunile utilizatori, profil, situație
disponibil/plăți;
Configurarea notificărilor pe criterii de interes;
Catalogul electronic; Cumpărarea directă;
Procedurile de atribuire on-line și derularea lor; Depunerea ofertelor
on-line;
Completarea D.U.A.E. - Documentul Unic de Achiziție European;

Pe agenda de curs:

832 lei

*Inclus - materiale de curs 
diploma de participare

Contact înscrieri Descarcă formularul de înscriere
0374 034 333 (+tasta 4)

031 005 0107inscrieri@harrison.ro CLICK AICI

/pers, fără tva

Vii cu un prieten și primiți 
reducere 100 de lei de persoana!
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