
Curs practic pentru Operatori Economici
SEAP / SICAP 

Trecem în revistă legislația  
și analizăm impactul produs

de ultimele modificări

Învățăm să operăm în
SEAP/SICAP chiar în

platforma electronică

Ești pregătit să câștigi
licitațiile și procedurile

la care participi!

Ne dorim ca toți participanții să asimileze un set
de cunoștințe solid. De aceea cursurile pe care
le organizăm au o structura practică, bazată pe
principiul învățării experiențiale.  
 
Nu ai nevoie de laptop pentru că noi ne vom
ocupa de dotarea sălii de curs cu toată
aparatura necesară. Îți vom asigura și o mapă
de curs completă, mesele de prânz și coffee
break-uri.  
 
Adu cu tine doar dorința de a învăța o
multitudine de lucruri noi și utile!

STRUCTURA CURSULUI

BUCUREȘTI

835 lei
persoană+TVA

GROUP SALE: 10% discount
* se acordă grupurilor de minim 3 cursanți

de la același Operator Economic*orarul zilnic va fi anunțat înainte de începerea cursului 

Octombrie: 11-12 | 30-31 
Noiembrie: 08-09 | 28-29 
Decembrie: 4-5 | 17-18 * locația exactă va fi anunțată către toți

participanții înainte de inceperea cursului

Contact: Marinela Marchidanu
0755 250 630 031 005 0107
marinela.marchidanu@harrison.ro

Descarcă formularul de înscriere

CLICK AICI

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener_-_logo_nou.pdf
http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener__-__GDPR.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:

Contact: Marinela Marchidanu
0755 250 630 031 005 0107
marinela.marchidanu@harrison.ro

Descarcă formularul de înscriere

CLICK AICI

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. 

BUCUREȘTI

835 lei
persoană+TVA

GROUP SALE: 10% discount
* se acordă grupurilor de minim 3 cursanți

de la același Operator Economic*orarul zilnic va fi anunțat înainte de începerea cursului 

Octombrie: 11-12 | 30-31 
Noiembrie: 08-09 | 28-29 
Decembrie: 4-5 | 17-18 * locația exactă va fi anunțată către toți

participanții înainte de inceperea cursului

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener_-_logo_nou.pdf
http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener__-__GDPR.pdf

