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CURS 

  

 “Utilizare SICAP" 

 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate 

și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri 

corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele 

participării la evenimentele noastre.  

 

 

Tematica propusă: 

1. Importanța noii platforme SICAP în reforma achizițiilor publice: informații introductive despre 

platformă; scurtă paralelă între platforma SEAP și platforma SICAP. 

2. Înregistrarea autorității contractante în noua platformă SICAP: înregistrarea în sistem, aprobarea 

cererii de înregistrare, obținerea certificatului digital, recuperarea și reînnoirea certificatului digital, 

descărcarea și instalarea certificatului digital, utilizarea credențialelor pentru autentificarea în sistem. 

3. Gestionarea contului de client: profil, schimbare parolă, documente. 

4. Accesarea panoului de lucru și transmiterea de solicitări. 

5. Planul Anual de Achiziții Publice - PAAP. 

6. Cumpărările directe: inițierea cumparărilor din catalogul de produse și publicarea notificărilor de 

atribuire pentru cumpărările directe realizate. 

7. Completarea formularului electronic privind publicarea anunțurilor ce vizează proceduri din 

categoria ANEXA 2 sau cumpărări directe. 

8. Completarea formularului electronic privind anunțurile de intenție. 

9. Completarea Documentului Unic de Achiziție European (DUAE). 

10. Completarea fișei de date a achiziției și atașarea documentelor (caiet de sarcini, formulare, 

strategie de contractare, DUAE etc). 
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11. Anunțuri de inițiere: anunț de participare, invitație de participare, anunt de participare simplificat, 

anunț de concesionare, anunț de concurs de soluții. 

12. Organizarea procedurii de achiziție. 

13. Licitația electronică: dosarul achiziției și acordul cadru. 

14. Anunțuri de erate: intenție, inițiere, atribuire. 

15. Anunțuri de atribuire: participare, invitația de participare, procedura simplificată, concesionare, 

anunț de rezultat de concurs de soluții. 

16. Anunțuri de consultare a pieței. 

17. Contractele electronice. 

18. Completarea documentului constatator. 

19. Vizualizarea rapoartelor statice și dinamice.       

20. Vizualizarea notificărilor de sistem. 

 

*Notă 1: tematica se poate personaliza în funcție de nevoile de formare profesională. 

**Notă 2: achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP. 

***Notă 3: cursul se poate organiza atât la sediul beneficiarului, cât și într-o altă locație. 

 

Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 0762.278.969 sau la 

adresa de e-mail training@focus-training.ro. 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 

 
Cu stimă,         

                                                                                                              

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          
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