
Din 2010 oferim cursuri și consultanță de specialitate pentru 
sute de clienți anual. Activitatea noastră este susținută și 
apreciată constant, ceea ce ne determină să creștem 
standardele de calitate a serviciilor pe care le oferim.

Transferăm experiența noastră către toți participanții!

Cunoașterea legislației și 
aplicarea ei în funcție de spețe

Gestionarea întregului 
proces de achiziție publică

Identificarea soluțiilor 
potrivite ție

* Icons from FlatIcons

Contact HARRISON
0374 034 333    (+tasta4)
031 005 0107 inscrieri@harrison.ro

Descarcă formularul de înscriere

Save

27-28 Noiembrie Botoșani

700 lei
/persoană + TVA

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

*orarul zilnic va fi anunțat 
înainte de începerea cursului

Incluse: materiale de curs, certificat
de participare și coffee break

ACHIZIȚII PUBLICE
de la planificare la atribuire 

Programul pe care îl propunem are un caracter intensiv și o 
agendă care satisface cerințele în domeniu atât a Autorităților 
Contractante cât și a Operatorilor Economici.  Vom parcurge toți 
pașii de urmat în planificarea procesului de achiziție publică, cele 
două obiective principale fiind aprofundarea bazei legislative și 
aplicabilitatea informațiilor în practica de zi cu zi.

Cursul are un profund caracter practic și vom lucra cu exemple 
și studii de caz, iar în cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri 
ne vom concentra pe identificarea soluțiilor personalizate.

https://www.flaticon.com/authors/zlatko-najdenovsk
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___-__DGPR.pdf


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;
Impactul documentației de atribuire asupra operatorilor economici;
Solicitările de clarificări, participarea la procedura de atribuire;
Incompatibilități și conflictul de interese; Finalizarea procedurilor de atribuire;
Contractul de achiziție publică – modificarea contractului de achiziție publică; 
Subcontractanți; Documentul constatator;
Exemple și studii de caz; Sesiuni deschise de întrebări și răspunsuri.

Pe agenda de curs:

Lector: Ioana Ghiță
Ioana este Expert Achiziții Publice certificat și de mai bine de 9 
ani consiliază atât Autorități Contractante cât și Operatori 
Economici în procese complexe de planificare, evaluare și 
gestionare de achiziții. Ca lector a pregatit în domeniul 
achizițiilor publice  peste 20 de grupe de cursanți.
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