
Online & Live

26-27 Mai 2022

2-3 Iunie 2022

9-10 Iunie 2022

Orar 9.00-13.00

Training unic în România, adresat exclusiv profesioniștilor din 
achizițiile IT, software și hardware, ce combină experiența unică de 
training a Purchasing Training SRL cu expertiza în IT procurement și 

software development a Lean Software Solutions SRL .

IT PROCUREMENT TRAINING

Strategic sourcing, negotiation and 
contracting skills for IT Buyers



IT Procurement facts

 Potrivit Statista, cheltuielile cu 
achizitiile IT vor creste in 2022 cu 
16%, fata de 2019

Information technology (IT) spending forecast
worldwide from 2012 to 2022, by segment(in billion
U.S. dollars)
Sursa: Statista 2021

 Transfrmarea digitală a
companiilor accelerează
creșterea cheltuielilor de bunuri
și servicii IT.

 Transformarea digitală
cuprinde, printre altele,
utilizarea inteligenței artificiale,
automatizarea proceselor și
mutarea datelor în cloud.

 Aceste procese pot fi susținute
prin cheltuieli strategice,
hardware și software.

 Investiția în trainingul Strategic
sourcing, negotiation and
contracting skills for IT buyers
generează ROI, reducere de
costuri, reducerea riscurilor și o
valoare mai mare obținută în
negocierile cu furnizorii IT.



Despre Purchasing Training SRL 



Despre Purchasing Training SRL 
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7+
ani

120+ 
sesiuni

1000+
cursanți

250+ 
companii



Despre Lean Software Solutions SRL 
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Lean Software Solutions „Lean Soft”, este o companie care activează în domeniul

IT. Lean Soft oferă o gamă completă de servicii și soluții software web si mobile, folosind

tehnologii moderne, adresate companiilor care își doresc optimizarea fluxurilor interne,

reducerea costurilor, micșorarea timpilor de procesare al activităților intreprinse de

salariații companiei, cresterea vizibilițătii la datele din cadrul companiei, optimizeaza

proceselor decizionale prin fluxuri de aprobare electronice și acces la rapoarte în timp

real.

Pană în prezent au fost dezvoltate și implementate cu succes o serie de module pentru

diverse arii de business precum: achiziții, financiar, service, HR, vânzări, producție,

suport, juridic, controlling, etc.

- eProcurement

- eDemand

- eBudget

- eContract

- eOrder

- eInvoice

- eReceipt

- eDelivery

- eAsset

- eSupport

- eResource

- eReport

- eService

- eScore

- eSale

- eOffer

- eQuiz

- eBooking

- eFleet

Produse

Lean Soft:



Strategic sourcing, negotiation and contracting skills for IT buyers
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categoriile IT. Analiza
nevoii și a oportunității 
achiziției. 

Ofertare competitivă, 
sursa unică sau 
parteneriat strategic?

Raporturile de putere 
cumpărător-furnizori, 
reprezentative în IT.

Achiziția de bunuri vs
achiziția de servicii. 
Specificatiile IT de bază.

Strategii de achiziție de 
succes aplicabile 
categoriilor IT.

Analiza și factorii de risc 
în achizițiile IT. 

TCO și cost breakdown
în achizițiile IT.

Matricea ponderată și 
criteriile de evaluare în 
achizițiile IT.
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Strategia de negociere a 
proiectelor IT.

Cât de puternică este 
BATNA în achizițiile IT?

Negocierea în poziție de 
putere. Tehnici și mutări 
competitive.

Negocierea în poziție de 
slăbiciune. Crearea de 
valoare și biasul
“plăcintei fixe”.

Efectul încadrării în 
negociere și ancorarea 
ca ajustare și ghidare a 
rezultatului.

Rezolvarea motivațiilor 
conflictuale. Ascultarea 
activă și raportul.

Comportamente și 
stiluri de negociere. 

E-auction: aplicabilitate, 
setare, derulare.
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g Înțelegerea conceptelor 
de licențiere și suport, 
de mentenanță și 
upgrade, de update și  
management  al 
schimbărilor.

Clauze contractuale  
esențiale.

Tipuri de licentiere:
SaaS vs On the premises
Software. 
Responsabilitati
contractuale specifice. 

Solutii standard vs 
solutii particularizate. 

Răspunderea 
contractuală, SLA, 
remedii și exit strategy.

GDPR și 
subcontractarea în 
contextul achizitiilor IT. 

Etape post-contractuale. 
SOW și documentația 
specifică implementării 
soluțiilor IT.



Predare Exerciții de echipă

Studii de caz Coaching& mentoring

Introducerea și 
explicarea conceptelor 
teoretice de achiziții, 
exemplificarea și 
partajarea bunelor 
practici cu cursanții;

Exemplificarea 
conceptelor prin 
exerciții de echipă cu 
scopul conștientizării 
semnificației 
informațiilor predate;

Aplicații individuale 
ale conceptelor 
învățate în contextul 
specific al proiectelor 
de achiziție& 
negociere ale fiecărui 
cursant;

Depășirea blocajelor 
și clarificarea pașilor 
de acțiune, prin 
coaching individual 
și de echipă;

Metoda de 
învățare



Alina Ionita
CEO | Trainer | Consultant | Autor

Tel: +40 723 302 646
alina.ionita@purchasingtraining.ro
www.purchasingtraining.ro
www.supplyessence.ro

Specializari si certificari:

• Master Behavioral Economics

• Senior Professional in Purchasing & Supply

• Certified Performance Coach

• Authorized ANC  trainer  

• Certified Master NLP

• Economia si Dreptul Afacerilor- ASE Bucuresti

• Master in Marketing  International 8

Traineri desemnați

Ionut Tircici
CEO | COFONDATOR

Tel: +40 760 928 700
ionut.tircici@leansoft.ro
www.leansoft.ro

Studii si experienta:

• Cofondator LeanSoft

• IT Sourcing Specialist

• Management Economic - ASE Bucuresti

• Master in Management Afaceri Internationale

mailto:alina.ionita@purchasingtraining.ro
http://www.purchasingtraining.ro/
http://www.supplyessence.ro/
mailto:ionut.tircici@leansoft.ro
http://www.leansoft.ro/


Susținere: 
Online&Live 

Orar

Orar: 9:00-13:00
Durată: 4 ore



Oferta si politica de reduceri

„Unele lucruri sunt iubite pentru că au valoare. 
Altele au valoare pentru că sunt iubite.”  C.S. Lewis

MODUL/ TAXA PARTICIPARE TARIF STANDARD INSCRIERE TIMPURIE 
25.04.2021

TARIF 
CURSANTI

ANTERIORI

Strategic sourcing, negotiation
and contracting skills for IT 
buyers

580 EUR 490 EUR 435 EUR

 5 Formulare cheie ale unei achiziții IT de succes

 Sourcing Strategy 

 Template Cerere de oferta

 Matrice de evaluare a ofertelor

 Template Contract

 Fluxuri High Level

 Cartea

“STRATEGIE, SEMNIFICAȚIE ȘI SENS ÎN ACHIZITII, 
Drumul dinspre lantul de aprovizionare către abordarea sistemică a 

achizițiilor”

 Acces la curs în format e-learning.

 10% Discount Aplicații Lean Soft

https://supplyessence.ro/product/strategie-semnificatie-si-sens-in-achizitii-7-formulare/
https://supplyessence.ro/product/strategie-semnificatie-si-sens-in-achizitii-7-formulare/


Inscrierea si rezervarea locului

ÎNSCRIEREA
Va rog sa comunicati intentia de participare la adresa de email: 
alina.ionita@purchasingtraining.ro. 

Inscrierea se va face in urma completarii si semnarii 
Formularului de participare, ce va fi transmis pe email 
ulterior primirii mesajului dvs. cu intentia de participare.

REZERVAREA
Rezervarea locului va fi validata dupa efectuarea platii, in baza 
facturii emise in urma completarii  si semnarii Formularului de 
participare.

Rezervarea locurilor se face in ordinea inscrierii.

GARANȚIA SATISFACȚIEI
Daca dupa prima zi de curs nu esti multumit de training, te poti 
retrage, primind inapoi suma achitata pana in acel moment.

mailto:alina.ionita@purchasingtraining.ro


Vă mulțumim!


