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

Vrei să participi împreună cu toată echipa? Ia legatura cu noi și iți vom face o propunere personalizată!

18 - 20 MARTIE 

BUCUREȘTI

Descarcă formularul de înscriere

*locația exactă va fi anunțată către
participanți înainte de inceperea cursului

*orarul zilnic va fi anunțat înainte
de începerea cursului 

1 persoană -> 1490 lei, TVA inclus 

BEST DEAL

Vezi AICI program cursuri SEAP pentru Autorități Contractante
Programul cursurilor SEAP poate suferi modificări în funcție de formarea grupelor.

Vezi AICI program cursuri SEAP pentru Operatori Economici

2 persoane -> 1790 lei, TVA inclus
Inclusă în preț: 1 participare GRATUITĂ la un curs SEAP

Soluții eficiente în 
achizițiile publice

Te invităm la un curs la care tu vei fi actorul principal. Știm că
legislația în continuă schimbare și varietatea de spețe pot aduce
multe semne de întrebare în activitatea oricărui profesionist.  
 
De aceea, am conceput un program special pentru astfel de
situații in care ne-am propus să sistematizăm toate temele
majore care privesc Achizițiile Publice. Vom aborda atât teme
inițiatice ale domeniului, cum ar fi principiile care guvernează
procesul, ajungând până la aspecte tehnice ale diferitelor
procese, precum finalizarea procedurilor de atribuire.  
 
În cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri vei avea ocazia să
identifici împreună cu lectorul soluțiile care îți vor eficientiza
activitatea de zi cu zi! 

Îți oferim soluții verificate! 

Dezbatem legislația și analizăm
influența ultimelor modificări
asupra activității profesionale 

Identificăm soluțiile cele mai
potrivite pentru spețele fiecărui

cursant

Eficientizăm orice activitate
sau proces care ține de  

Achiziții Publice

* Icons from FlatIcons

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf
https://www.harrison.ro/media/uploads/events/SEAP_pentru_Autoritati_Contractante_16-17_Aprilie_Bucuresti.pdf
https://www.harrison.ro/media/uploads/events/SEAP_pentru_Operatori_Economici_Ianuarie_-_Martie_2019_Bucuresti.pdf
https://www.flaticon.com/authors/zlatko-najdenovsk


Pachetul legislativ în vigoare și ultimele noutăți în domeniu;  
Rolul ordonatorului de credite/managerului în procesul de achiziție publică; 
Managementul achizițiilor publice și principiile care guvernează procesul; 
Reguli de estimare a valorii contractului de achiziție publică; 
Reguli de estimare a valorii acordului cadru; 
Documentația de atribuire - modalități și proceduri; 
Acordul cadru - avantaje și dezavantaje; 
Atribuțiile comisiei de evaluare; Finalizarea procedurilor de atribuire; 
Subcontractanții; 
Riscurile în achiziții publice - identificare și măsuri de prevenție;
Modificarea contractelor de lucrări: clauze de revizuire, modificări nesubstanțiale și
modificări substanțiale; 
Modificarea contractului și necesitatea sau excludearea aplicării unei noi proceduri de
atribuire; Documentul constatator;
Răspunsuri punctuale la orice întrebare în materie de achiziții publice. 

Pe agenda de curs:

Expert & Lector - Doru Șelaru are o experiență de 16 ani
în domeniul Achizițiilor Publice. A susținut peste 150 de
cursuri și a format peste 2500 de cursanți din instituții
publice și sistemul privat. A supervizat procese complexe
de achiziții publice, însumând peste 250 de proceduri de
achiziție on-line și off-line. 

Soluții eficiente în 
achizițiile publice
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