
Noul SEAP/SICAP pentru 
Ofertanți

Cursuri practice în domeniul Achizițiilor Publice

Cui se adresează acest curs?
Dacă faci parte dintr-o organizație care ofertează în SEAP, acest curs te va ajuta să te 

familiarizezi cu noul sistem electronic.  Pe agenda de curs vei regăsi atât ultimele noutăți 
legislative în domeniu cât și ore de practică. Vom aplica toate cunoștințele noi live, în noua 

platformă SEAP/SICAP. 

De ce să participi?
Înveți sa lucrezi în noul  SEAP/SICAP, lansat în 2 Aprilie 2018. 

Știi cum îți influențează activitatea ultimele modificari legislative -  OUG 107/2017. 

Întâlnești un TRAINER care  lucrează zilnic în sistem  și îți poate răspunde la orice

întrebare în domeniu. 

Obții un certificat de participare care atestă pregătirea ta în domeniu. 

Ai toate informatii necesare pentru a depune cât mai multe oferte câștigatoare.

1. 
2. 
3. 

4. 
5.

Descarcă formularul de înscriere

Contact HARRISON990 RON / participant
Reducere 100 de lei 
pentru grupuri de minim 
3 cursanți de la același 
Ofertant.

Group 
SALE %

Leg
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 39
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G 10

7 

0374 034 333 sau 0720 991 714

inscrieri@harrison.ro
031 005 0107

Click aici

24 - 25 Aprilie      
 

Piatra Neamț

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_-_logo_nou.pdf
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Cum va fi structurat cursul?
Structura cursului este compusă din 2 părți estențiale: 

parcurgerea legislației care reglementează domeniul și 

aplicații practice în sistem. Scopul cursului va fi ca toți 
participanții să achiziționeze informațiile și abilitățile 

necesare pentru a depune oferte eligibile și a câștiga 

licitațiile publice la care participă.

Pentru o bună organizare vor fi asigurate mesele de prânz și pauzele de cafea. INFO: 

Pe agenda de curs:

Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice
clasice 
Legea 101 / 2016 - remediile și căile de atac 
HG 395 / 2016 - normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru 
OUG 107/2017  pentru modificarea
și completarea unor acte normative cu
impact în domeniul achiziţiilor publice 

Înregistrarea în noul SEAP/SICAP 
Recuperare / reînnoire certificat 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 
Completarea DUAE - Documentul Unic de
Achiziție European 
Depunerea ofertelor on-line

Legislație: Aplicații practice în sistem:

Învățarea experiențială

Asimilarea legislației

Aplicații practice
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