
Noțiuni legislative și
SEAP/SICAP

Asimilezi legislația și 
înțelegi impactul produs 

de ultimele modificări

Știi să desfășori în 
SEAP/SICAP toate 

operațiunile necesare

Gestionezi eficient 
particularitățile în relația 

Autoritate - Ofertant

În orice proces de Achiziție Publică exista 2 mari actori: 
Autoritatea Contractantă și Ofertantul. O bună relație între 
cei doi stă la baza unei achiziții care decurge ca la carte. 
 
În cadrul cursului pe care ți-l propunem vom aborda 
întocmai acele particularități și potențiale provocări ce pot 
surveni pe parcursul unei achiziții. Vom identifica împreună 
răspunsurile potrivite pentru fiecare situație dată, astfel 
încât, indiferent de ce parte a taberei te situezi, vei ști cum 
să procedezi. 
 
Vom identifica soluțiile cu ajutorul legislației, pe care o vom 
diseca de la A la Z, și bineînțeles, cunoscând îndeaproape 
funcționalitățile platformei SEAP și a procedurilor specifice. 

Cum abordezi particularitățile în relația  
Autoritate Contractantă - Ofertant? 

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

Târgu Jiu Incluse: materiale de curs, certificat 
de participare și coffee break 
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832 lei
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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; 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.

Pe agenda de curs:

Cine va fi trainer?
Lucrăm doar cu experți în achiziții publice care au o practică solidă în domeniu. 
Participă activ la curs și pune toate întrebările la care aștepți un raspuns!  
Specialistul nostru va fi bucuros să te ajute cu informații și sfaturi. 
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