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SMART EXPERT
…este Furnizor National Autorizat de formare profesionala ce reuneste specialisti din
domeniul achizitiilor publice si al managementului de proiect si vine in intampinarea
companiilor private din Romania precum si a institutiilor publice ce doresc un
partener in dezvoltarea profesionala si nu numai.
In acelasi timp SMART EXPERT ofera pregatire profesionala atat ofertantilor sau
autoritatilor contractante inscrise in Sistemul Electronic de Achizitii Publice – S.E.A.P.
cat si viitorilor utilizatori ai S.E.A.P.

Programele de pregatire profesionala pe care le oferim sunt:

Curs EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Curs RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Curs RESPONSABIL CU PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR
Curs Utilizare SEAP | SICAP (www.e-licitatie.ro) – Autoritati Contractante
Curs Utilizare SEAP | SICAP (www.e-licitatie.ro) – Operatori Economici

Cursurile sunt autorizate de ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari), iar
Certificatele de Absolvire eliberate sunt recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale
si Cercetarii Stiintifice si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel naţional cat si in Uniunea
Europeana.
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Curs Utilizare SEAP / SICAP
Autoritati Contractante
Invata sa utilizezi eficient SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE:

www.e-licitatie.ro
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 34 din data de 19 aprilie 2006, cu toate modificările şi actualizările
ulterioare, si priveste intregul process de achiziţii publice prin utilizarea şi gestionarea
prin mijloace electronice a tuturor activităţilor referitoare la procesul de achiziţie
publică.
Sistemul de licitaţii a fost lansat pe 4 martie 2002 cu denumirea de eMarket.
Începând cu 15 Ianuarie 2007 fost lansat eLicitatie.
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice este sistemul informatic de utilitate publică,
utilizat în scopul efectuării de achiziţii publice prin mijloace electronice.
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice este punctul de transmitere a anunţurilor in
format electronic către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJEU).

Incepand din 2 aprilie 2018 s-a lansat
noul Sistem Electronic de Achizitii Publice dezvoltat
in cadrul proiectului:
SICAP - (Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant
de desfasurare al Achizitiilor Publice)
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1. Cui se adreseaza?
Cursul se adreseaza atat celor care profeseaza deja in domeniul achizitiilor publice si
doresc sa-si imbunatateasca cunostintele si metodele de lucru cu privire la Sistemul
Electronic de Achizitii Publice (SEAP) – noua platforma SICAP, cat si celor care doresc
sa devina utilizatori ai sistemului activand in sistem (www.e-licitatie.ro) ca si
AUTORITATI CONTRACTANTE.

TE INVATAM TOTUL DESPRE S.E.A.P. – Noua Platforma SICAP !!!:
Acest curs poate fi parcurs atat de persoane cu experienta in SEAP, cat si de “incepatori”
sau persoane care care nu cunosc deloc sistemul, deoarece:
-

Va fi prezentat la curs tot cuprinsul platformei www.e-licitatie.ro ;
Pentru asimilarea cat mai buna a informatiilor prezentate se va lucra pe laptopuri puse la dispozitie de catre organizator;
Se vor simula achizitii pe platforma DEMO – SEAP/SICAP;
Se va aloca o buna parte din curs pentru raspunsuri si exemplificari practice la
intrebarile cursantilor cu privire la problemele pe care le intampina in sistem;
Vor fi prezentate cele mai noi functionalitati ale sistemului aparute in urma
modificarilor legislative (ex: DUAE, noul SICAP);
Informatiile livrate la acest curs vin direct de la consultanti SEAP, Experti in
achizitii publice, formatori cu o vasta expertenta atat in derularea achizitiilor
publice cat si a sesiunilor de training aferente.

2. Care sunt obiectivele cursului?
Obiectivul cursului este perfectionarea cunostintelor teoretice si practice in domeniul
achizitiilor publice, dezvoltarea abilitatilor profesionale a celor implicatI in SEAP pentru
UTILIZAREA CAT MAI EFICIENTA a SEAP – platforma noua SICAP, a legislatiei, a
noilor reglementari metodologice sau a procedurilor din Sistemul Electronic de Achizitii
Publice.
3. Cum se desfasoara cursul?
Cursul are un pronuntat caracter practic, fiind impartit in 2 module, primul modul
constand in partea teoretica, iar cel de-al doilea, extrem de antrenant, va consta in
aplicatii practice, mai exact simulari INTERACTIVE ale tuturor actiunilor pe care le
inteprind in SEAP Autoritatile Contractante, sesiuni reale de lucru in PLATFORMA
DEMO de pe www.e-licitatie.ro
Cursul are un puternic caracter interactiv, îmbinând elemente de teorie cu activităţi
practice. Acest curs îşi propune să sprijine participanţii în dezvoltarea abilitatatilor
specifice utilizarii S.E.A.P., o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării abilităţilor
practice.
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4. Structura cursului SEAP / SICAP – Autoritati Contractante:
Curs SEAP / SICAP - partea teoretica:
- 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 secţiunea "Notificări"
- Prezentare Program Anual de Achizitii
- Prezentare macheta studiu de piata
- Prezentare machete anunt publicitar
- Formular de integritate – completare, verificare, publicare
- Prezentare machete anunturi (anunturi de intentie, anunturi de participare,
anunturi de atribuire)
- Organizare cumparari directe multiple online din catalogul de produse / lucrari /
servicii, publicat în SICAP
- Publicare notificari de atribuire la cumpararea directa
- Intocmire Document Unic de Achizitie European (DUAE)
- Vizualizare DUAE (depus de ofertant la procedura)
- Completare fisa de date si atasarea documentelor (caiet de sarcini, formulare,
strategie de contractare, DUAE etc.)
- Organizare procedura simplificata online cu sau fara loturi, licitatie deschisa online
cu sau fara loturi etc.
- Organizare licitatie deschisa online cu sau fara faza finala de licitatie electronic
- Dosarul achizitiei
- Atribuirea procedurilor online si contractul electronic
- Organizare procedura de atribuire prin acord cadru cu un singur operator economic
- Organizare procedura de atribuire prin acord cadru mai multi operatori economici
cu reluarea competitiei in SICAP
Curs SEAP / SICAP - partea teoretica si practica:
- Parte practica - accesari aplicatie DEMO-SICAP.
- Inregistrare cont acces DEMO-SICAP
- Modificare date sectiune "Contul meu" - administrare useri pe cont
- Completare macheta studiu piata
- Completare macheta anunt publicitar noua varianta
- Organizare cumparari directe multiple online din catalogul de produse / lucrari /
servicii, publicat în SICAP
- Publicare notificari de atribuire la cumpararea directa
- Completare Document Unic de Achizitie European (DUAE)
- Vizualizare DUAE (depus de ofertant la procedura)
- Completare fisa de date si atasare documente (caiet de sarcini, formulare, strategie
de contractare, DUAE etc.)
- Organizare procedura simplificata online cu sau fara loturi, licitatie deschisa online
cu sau fara loturi etc.
- Organizare procedura simplificata, licitatie deschisa online cu sau fara faza finala de
licitatie electronica
- Atribuirea procedurilor online si contractul electronic
- Organizare procedura de atribuire prin acord cadru cu un singur operator economic
- Organizare procedura de atribuire prin acord cadru mai multi operatori economici
cu reluarea competitiei in SICAP
www.cursurismart.ro
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5. Traineri
Trainerii SMART EXPERT isi propun sa creeze o experienta memorabila de curs astfel
incat participantii sa isi aminteasca mult timp metodele si tehnicile de predare invatate
in cadrul programului de pregatire profesionala.
Trainerii nostri sunt persoane cu studii superioare si postuniversitare, certificate la
nivel national si international, cu experienta semnificativa in training si business.
De asemenea, acestia au sustinut sesiuni de pregatire atat a personalului din numeroase
institutii de stat (primarii, ministere, consilii judetene, etc.) cat si a peronalului
specializat din partea ofertantilor.
Trainerii nostri sunt consultanti S.E.A.P., experti in achizitii publice, formatori cu o vasta
expertenta atat in derularea achizitiilor publice cat si a sesiunilor de training aferente.
6.

Avantaje si beneficii

Principalele avantaje si beneficii ale participantilor la Cursurile de utilizare S.E.A.P.
dedicate Autoritatilor Contractante sunt urmatoarele:










Participarea la cel mai bun Curs de Utilizare SEAP existent pe piata;
Obtinerea informatiilor direct de la sursa, trainerii fiind in directa legatura cu
S.E.A.P.;
Asimilarea celor mai proaspete informatii cu privire la modificarile legislative
aparute in domeniul achizitiilor publice;
Asimilarea rapida a noilor functionalitati ale S.E.A.P. – noua platforma SICAP;
O mai buna intelegere a rolului achizitiilor publice in cadrul organizatiei;
O mai buna cunoastere a cerintelor impuse de Sistemul Electronic de Achizitii
Publice;
Insusirea procedurilor de atribuire, criterii de evaluare, de calificare si selectie a
ofertelor;
Organizarea de cumparari directe online din catalogul de produse / lucrari /
servicii publicat in S.E.A.P.;
Obtinerea Certificatul de Participare (acest cerificat atesta faptul ca ati
participat la cursurile organizate de SMART EXPERT, fiind totodata un bun ajutor
la CV-ul dumneavoastra).

7. Training Local – la sediul beneficiarului
Tarif curs – negociabil
Acest curs poate fi oferit si în sistem personalizat la cererea unei companii sau a unui
grup de persoane în orice localitate din tară.
Consultanţii noştri pot lucra împreună cu dumneavoastră pentru pregătirea unor
programe de instruire personalizate, inclusiv subiecte pe care le consideraţi importante
pentru organizaţia dumneavoastră sau pentru elaborarea unor studii de caz relevante
pentru domeniul dumneavoastră de activitate.
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Pentru realizarea acestui tip de curs, va rugam sa trimiteti solicitarea la adresa:
office@cursurismart.ro sau sa ne contactati telefonic: 0724.088.310
8. Tarife si reduceri
Tarifele (si reducerile din promotii) pentru cursurile organizate de SMART EXPERT sunt
prezentate pe site-ul companiei: www.cursurismart.ro
10. Inscrierea la curs
Pentru inscrierea la curs este necesara completarea si trimiterea formularului de
inscriere prin email: office@cursurismart.ro sau prin fax la numarul: 0343.818.627.
Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe site-ul companiei:
www.cursurismart.ro
Veti fi contactat ulterior de catre organizator pentru a vi se confirma inscrierea si
pentru a vi se oferi detalii privind desfasurarea cursului. Veti primi prin email o
Confirmare de Participare si Factura proforma aferenta cursului.

Pentru inscrierea la cursuri accesati:

www.cursurismart.ro
Info rapid: 0724.088.310

www.cursurismart.ro

6

