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Oferta Curs de Utilizare SEAP 
Noua platforma dezvoltata prin  SICAP 

(Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfăsurare al Achiziţiilor Publice) 

Curs dedicat pentru: 
OPERATORI ECONOMICI (Ofertanti) 

 

 

PERFECT PENTRU TINE SAU FIRMA TA ! 
 

Daca vrei sa-ti vinzi produsele, serviciile sau lucrarile prin SEAP,  
sau să participi la licitatii electronice cu sanse reale de castig,  

atunci aceasta este oferta perfecta pentru tine! 

Participa la acest curs online si vei invata TOTUL DESPRE SEAP | SICAP ! 

 

 Cursul va fi derulat prin prezentări si practica pe varianta DEMO a SEAP  
(Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) in noua sa varianta dezvoltata prin proiectul 
SICAP (Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al 
Achizitiilor Publice); 

 

 Un curs ideal atat pentru incepatori cat si pentru cei avansati – va fi prezentata 
platforma SEAP | SICAP incepand “de la zero” pana la cele mai noi funcionalitati ale 
sistemului, astfel incat toti participantii sa beneficieze de un maxim de informatii, vor fi 
dezbatute diverse reguli de buna practica, “ponturi” si de asemenea trainerii vor 
raspunde la toate intrebarile privind practica din SEAP; 
 

 Informatiile livrate la acest curs vin direct de la TRAINERI de la SEAP, Experti 
in Achizitii Publice, formatori cu o vasta expertenta atat in derularea achizitiilor publice 
cat si a sesiunilor de training aferente. 

 

21  IUNIE  2023 
 Online, pe platforma ZOOM 
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Servicii incluse in prezenta oferta:   
 

 

- Activitatea de training in sistem online organizata prin  
APLICATIA ZOOM in intervalul orar: 17:00 – 21:00; 

- Certificatul nominal de Participare – transmis GRATUIT prin  
serviciul de curier rapid; 

- Asistenta individuala din partea trainerilor; 
- Suportul de curs transmis prin email in format electronic. 

 
 
 
 

 
Data limita pentru inscrieri: 21 iunie 2023 (in limita locurilor disponibile) 

Pentru asigurarea locului la acest curs si pentru a beneficia de reducerea de pret  
va rugam sa efectuati inscrierea din timp – locurile sunt limitate ! 

 

Oferta speciala – 2 – 4 cursanti ! 
Pentru participarea a 2 – 4 persoane din aceeasi organizatie (sau cunostinte, prieteni)  

tariful este de 590 lei/cursant 
(valabil pentru inscrieri efectuate pana la data de 31 mai 2023 inclusiv) 

Oferta speciala - Cel putin 5 cursanti ! 
Pentru participarea a cel putin 5 persoane din aceeasi organizatie (sau cunostinte, prieteni) 

tariful este de 390 lei/cursant 
(valabil pentru inscrieri efectuate pana la data de 31 mai 2023 inclusiv) 

 
Detalii tehnice pentru desfasurarea cursului: 

 

Cursul se va desfasura LIVE - ONLINE, in format audio-video. 
Este foarte simplu: pentru a putea participa la curs, este necesar sa: 

 
 
 
 
 
 

 

Inscrierea la curs si documentele solicitate:  
 Pentru inscrierea la curs este necesara completarea si trimiterea formularului de inscriere prin email: 

office@cursurismart.ro  .  

 Formularul de inscriere poate fi descarcat si de pe site-ul companiei: www.cursurismart.ro 
 

 Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre organizator pentru a vi se confirma inscrierea si pentru a vi 
se oferi detalii privind desfasurarea cursului. Veti primi prin email Confirmarea de Participare la curs 
impreuna cu toate detaliile de desfasurare si factura proforma (sau factura fiscala la cerere) aferenta 
cursului. 

 

 Documentele solicitate pentru eliberarea Certificatului de Participare: copie carte identitate; Certificatul 
de Participare va fi transmis prin serviciul de curierat rapid la adresa mentionata de dumneavoastra in 
formularul de inscriere - Gratuit. 

Tarif participare  =  690 lei / cursant 
(tarif redus de la 990 lei/cursant 

pentru inscrieri efectuate pana la 31 mai 2023 inclusiv) 

 Detineti un dispozitiv electronic: laptop, desktop, sau 
telefon mobil, impreuna cu o conexiune buna la internet. 
Descarcati aplicatia ZOOM pe dispozitivul folosit pentru 
curs. Aplicatia zoom este disponibila GRATUIT accesand 
https://zoom.us/ 
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Tematica Cursului de Utilizare SEAP - Noua Platforma SICAP 2023 

Modulul I – teorie si practica: 
 

- Prezentare SICAP - informaţii din partea publică a site-ului 
- Procedura de înregistrare în SICAP 
- Procedura de recuperare / reînnoire certificat digital in SICAP 
- Prezentare interfaţă după autentificarea în  DEMO - SICAP - meniurile principale  
- Prezentare secţiune "Contul meu" cu submeniurile sale  
- Prezentare plata online pentru operatori economici 
- Prezentare secţiunea "Notificări"  
- Prezentare anunt studiu de piata 
- Prezentare anunt publicitar 
- Document Unic de Achizitie European (DUAE) – completare la nivelul procedurii 
- Definire catalog de produse / lucrări / servicii pentru a vinde atunci când autorităţile 

contractante iniţiază procedura de cumpărare directa 
- Căutare proceduri simplificate, licitatii deschise etc (după mai multe criterii, online  cu loturi 

şi fără loturi) 
- Înscriere proceduri simplificate, licitatii deschise etc. online (criteriul de atribuire preţul cel 

mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ)  
- Depunere ofertă de preţ şi depunere documente (DUAE, propunere tehnica, oferta 

financiara) la procedurile simplificate, licitatiile deschise online cu sau fara faza finala de 
licitatie electronica 

- Participare la faza finala de licitatie electronica 
 
 

Modulul II – teorie si practica: 
 

- Înregistrare cont acces DEMO – SICAP operator economic 
- Modificare date secţiune "Contul meu"- administrare useri pe cont 
- Vizualizare anunt studiu de piata 
- Vizualizare anunt publicitar  
- Gestionare/publicare catalog de produse / lucrări / servicii 
- Acceptarea sau refuzul comenzii initiate din catalogul de produse/servicii/lucrari de catre 

autoritatile contractante prin achizitia directa  
- Căutare proceduri simplificate, licitatii deschise etc. online  (după mai multe criterii, online  

cu loturi şi fără loturi) 
- Înscriere proceduri simplificate, licitatii deschise etc. online (criteriul de atribuire preţul cel 

mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ)  
- Document Unic de Achizitie European (DUAE) – completare la nivelul procedurii 
- Depunere ofertă de preţ şi depunere documente (garantie de participare, propunere tehnica, 

oferta financiara) la procedurile simplificate, licitatiile deschise online cu sau fara faza finala 
de licitatie electronica 

- Participare la faza finala de licitatie electronica 
- Discuţii finale 

 
 
 
 
 

 

     Cursul se va desfasura online, 
in intervalul:  

 

17:00 – 21:00 
 



                                                                                                                                                      Be SMART ! 

www.cursurismart.ro 
Acest material poate fi portejat de drepturi de autor. Este interzisa copierea, prelucrarea sau distribuirea neautorizata partiala sau totala a acestui material. 

4 

CERERE DE INSCRIERE la 
PROGRAMUL DE PREGATIRE PROFESIONALA: 

Curs de Utilizare SEAP – Noua Platforma SICAP 
<<    Curs ONLINE - OFERTANTI    >> 

Nr. ............. din data de ....... / ....... / 2023      (Numar de inregistrare din partea solicitantului) 
 

Subscrisa / subsemnatul/a, prin prezenta cerere, va solicit inscrierea la curs a urmatoarei/lor persoane:  
 

Nr. Crt. Numele si Prenumele: Telefon MOBIL: Adresa de e-mail: 

    

    
    
    

 

Factura va fi emisa pe PJ (Persoane Juridica) sau PF (Persoana Fizica), corespunzator datelor de mai jos:      
 

Denumire PJ sau PF:  

CUI PJ:  

Nr. Inreg. Reg. Com:  

Sediul social (adresa):  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Cont IBAN / BANCA  
 

DATA DE DESFASURARE:   21 IUNIE 2023 
TARIFUL DE PARTICIPARE  pentru  acest  curs  este  de: ..................... lei/cursant. 
 

Prezentul formular – cerere de inscriere la curs reprezinta o comanda ferma din partea solicitantului si tine loc de contract 
(impreuna cu oferta de curs) pentru asigurarea serviciilor de instruire (sau servicii hoteliere daca este cazul) conform 
O.M.F.P. nr . 29 /14.01.2003. 
 

INSCRIEREA LA CURS: 
 

Completati si transmiteti formularul prin e-mail: office@cursurismart.ro sau fax: 0343.818.627. 
 

Veti primi prin e-mail Confirmarea de Participare la curs impreuna cu  
toate detaliile de desfasurare si factura proforma (sau factura fiscala la cerere) aferenta cursului. 

 

Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre organizator pentru a va  
confirma inscrierea si pentru a va oferi detalii suplimentare privind desfasurarea cursului. 

 

INFO GDPR:  
Furnizarea de catre dumneavoastra a datelor personale este obligatorie, conform legii, in scopul inscrierii la cursurile desfăsurate de Smart 
Expert Media SRL si a derularii raporturilor juridice cu dumneavoastra. Datele sunt furnizate in conformitate cu prevederile Regulamentului 
UE679/2016, Art. 6, alin. (1), lit. (a) persoana vizata si-a dat consimatamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru 
unul sau mai multe scopuri specifice, si Art. 6 alin. (1) lit. (b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana 
vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Declar prin prezentul formular 
că sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Smart Expert Media SRL, in urmatoarele scopuri: 
participare/inscriere la cursurile de formare profesionala organizate de Smart Expert Media SRL, de a primi comunicari comerciale 
referitoare la produsele si serviciile Smart Expert Media SRL cat si emiterea de certificate si diplome în urma absolvirii cursurilor, în baza 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea Directivei 95/46/CE. Smart Expert 
Media SRL  aduce la cunostinta Conform Regulamentului (UE) 2016/679, ca beneficiate de dreptul de acces, dreptul la rectificare, la 
stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, la dreptul la opozitie si la dreptul de a nu fi supus unei proces 
individual automatizat. Pentru orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dvs. va rugam sa trimiteti o adresa prin e-mail: 
office@cursurismart.ro. Totodata, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal cu sediul în Bucuresti, Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 
Nota: Furnizorul de formare profesionala va organiza cursul conform ofertei publicate pe site-ul www.cursurismart.ro. In anumite cazuri perioada de 
desfasurare poate fi modificata, acest lucru fiind anuntat in timp util persoanelor inscrise la curs. 
 

Reprezentant legal: nume, prenume,                                                                                  Semnatura, stampila: 

 

 


