ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI a CCI filiala CONSTANŢA in parteneriat cu CAMERA DE
COMERŢ, INDUSTRIE, NAVIGAŢIE ŞI AGRICULTURĂ CONSTANŢA prin ENTERPRISE
EUROPE NETWORK, vă invită în data de 19.05.2018 la:

SEMINARUL NAŢIONAL DE ACHIZIŢII PUBLICE
- utilizare NOUL SEAP (SICAP) – modificări legislative

Seminarul va fi susţinut de experţi cu experienţă de peste 10 ani în structurile ANAP (fostul
ANRMAP), experiență ca autorităţi contractante şi practicieni în noul SEAP (SICAP).
Agenda seminarului
- Ora 09.30 – 10.00 – Primirea şi înregistrarea participanţilor
- Ora 10.00 – 11.00 – Prezentare modificări legislative dna Petronela DIONISIE
- Ora 11.00 – 12.00 – Prezentare Noul SEAP (SICAP), dna Petronela DIONISIE
- Ora 12.00 – 12.30 – coffee break
- Ora 12.30 – 14.00 – Utilizare Noul SEAP (SICAP) – Aplicaţii practice, dna Petronela
DIONISIE
- Ora 14.00 – 17.00 - Sesiune de întrebări şi răspunsuri – dna Petronela DIONISIE,
dna Mirela Fraico
Locul de desfăşurare: sediul C.C.I.N.A. Constanţa, b-dul Al. Lăpuşneanu, nr. 185A, sala
Eurodobrogea, etajul 2
Data: 19.05.2018, de la ora 09.30
Tariful pentru participarea la seminar este de 350 lei/pers. Plata se poate face direct la
sediul nostru sau în contul SRAF CONSTANŢA: RO41BUCU412097002511RO01, deschis la
ALPHA BANK, cod fiscal 15025844.
Relaţii şi înscrieri: Gizea Gabriela şi Dumitra Brun, tel 0241/619854, int. 225/221, mobil:
0722/671966, 0734/885017, e-mail: dru@ccina.ro; sau la sediul nostru din B-dul.
Alexandru Lăpuşneanu Nr.185 A, biroul 3, parter.
Deoarece locurile sunt limitate, vă rugăm să ne transmiteţi confirmarea dumneavoastră de
participare pe fax 0241/619454 sau e-mail până la data de 17.05.2018.

CONFIRMARE DE PARTICIPARE
SEMINAR NAŢIONAL DE ACHIZIŢII PUBLICE
- utilizare S.I.C.A.P. – modificări legislative
19.05.2018

Organizaţia ...........................................................................................................................
Numele prenumele
participanţilor......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Telefon/Fax.................................................. E-mail ............................................................
CUI ....................................
Banca ................................ Cont IBAN ...............................................................................

Pentru că dorim să venim în întâmpinarea reală a nevoilor dumneavoastră, vă rugăm să ne
adresaţi întrebări la care doriţi să găsiţi răspunsul în cadrul acestui seminar.

Plata se va face cu numerar ........

sau prin OP.......

Întrebare 1. ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Întrebare 2. .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Întrebare 3. ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Pentru persoanele care doresc cazare, sunt pregătite pentru dumneavoastră diferite oferte
pe care le puteţi solicita dnei Daniela Axentiev de la agenţia de turism Expolitoral, tel
0732/520098, e-mail expo@infolitoral.ro.

