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1651 Lei

22-25 Noiembrie 2018, Moieciu de Jos

ACHIZIȚII PUBLICE  
- de la planificare la atribuire 

Cursul este structurat pentru perfecționarea cunoștințelor în noul context al achizițiilor
publice ca urmare a publicării O.U.G. nr. 45/2018 și H.G. nr. 419/2018.  Astfel,
programul  înglobează cele mai importante aspecte teoretice și practice de ultimă oră
în domeniu. Pentru că ne dorim să ai o experiență cât mai relevantă pentru activitatea
ta, vei fi îndrumat de un lector cu competențe solide în domeniu. 

Agenda de curs:
Pachetul legislativ în vigoare și ultimele noutăți în domeniu; 
Riscuri în achiziții publice - identificare și măsuri de prevenție; 
Planificarea achizițiilor publice; 
Reguli de estimare a valorilor din contractul de achiziție publică sau acordul cadru; 
Documentația de atribuire - modalități și proceduri; 
Acordul cadru - avantaje și dezavantaje; 
Atribuțiile comisiei de evaluare; 

 

Hotel Turnul***
Moieciu de Jos 
Strada Principală nr. 394 Preț cazare*fără TVA

832 Lei
Taxa curs*fără TVA

Lector - Doru Șelaru
Cu o experiență de 16 ani în domeniu, Doru
Șelaru a susținut peste 150 de cursuri și a
format peste 2500 de cursanți din instituții
publice și sistemul privat. În calitate de
Senior Expert a supervizat procese
complexe de achizitii publice însumând
peste 250 de proceduri de achiziție on-line
și off-line. 
 

Derularea procedurilor de atribuire; 
Finalizarea procedurilor de atribuire;
Subcontractanții; 
Modificarea contractelor de achiziție publică:
acord cadru, modificări nesubstanțiale și
modificări substanțiale; 
Documentul constatator; 
Sesiuni deschise de întrebări și răspunsuri. 

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management_-_logo_nou.pdf
http://harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf


Hotel Turnul este situat într-un cadru natural,
aproape de principalele puncte de atracție
turistică din zona Bran-Moeciu.  
 
Fiecare camera dispune de: 

Hotelul dispune și de un centru spa ce cuprinde
sauna și sală de fitness.  
Copiii au loc de joaca special amenajat, în timp
ce părinții se pot relaxa la foișorul din gradina
sau pe terasă.  
 

Restaurantul are o capacitate de 80 locuri
oferă un meniu variat ce cuprinde atât feluri
tradiționale, cât și internaționale și o cramă cu
vin din soiuri alese. 
 

 
baie proprie; 
cablu TV- LCD; 
acces internet wireless; 
telefon cu acces direct.

 

În plus există diferite obiective turistice în
zonă. Castelul Bran este la 4 km distanță.
Catedrala Râșnov și Dâmbovicioara se află la
20 km distanță. 
 

Check-in:

Check-out:

22 Noiembrie., începând cu ora 14:00

25 Noiembrie, pâna la ora 12:00
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HOTEL TURNUL 3*- Moieciu de Jos
- detalierea serviciilor de cazare și mese
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