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Seminarul se adresează acelor persoane implicate activ în derularea proiectelor 
finanțate din fonduri publice, care doresc dobândirea unor cunoștințe avansate, 
necesare implementării cu succes a contractelor de infrastructura. 
 
În special, seminarul este recomandat persoanelor care se ocupă cu implementarea şi/sau 
managementul proiectelor finanţate prin fonduri publice, fie că sunt din partea Beneficiarilor 
autorităţi publice, Antreprenori sau Consultanţi.   

 
Seminarul este prezentat de 

 
Emilian TRAISTĂ 

 

 
Inginer Constructor 

Adjudecător, Lector Acreditat 

 

Emilian Traistă este inginer constructor specializat în managementul proiectelor/ 
contractelor de infrastructură, cu o experiență îndelungată în: 
- administrarea procedurilor de achiziție publică, implicit în evaluarea ofertelor; 
- administrarea/supervizarea derulării contractelor de lucrări – coordonator al echipei 

Ingineruui; 
- gestionarea revendicărilor și disputelor la nivelul Inginerului, inclusiv asistență acordată 

Părților în corecta gestionare a revendicărilor și disputelor; 
- soluționarea disputelor la nivelul CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) ca membru 

unic sau președinte al completului de adjudecători; 
- trainer în toate cele de mai sus. 
A fost implicat în numeroase contracte de Servicii de 
- Elaborarea documentației de atribuire și asigurarea derulării procedurii de achiziție, 

inclusiv evaluarea ofertelor; 
- Supervizarea contractelor de lucrări; 
- asistență acordată Beneficiaruui în managementul contractelor de lucrări; 
- Asistență acordată Autorității de Management a Programului Operațio-nal Transport în 

monitorizare proiecte-lor finanțate din Fonduri Europene. 
- Training pentru personalul 

(i) organismelor cu atribuții în implementarea, managementul și monitorizarea 
proiectelor, 



 

(ii) beneficiarilor – autorități publice naționale, regionale sau locale, și 
(iii) antreprenorilor. 

 
A acumulat o experiență profundă în managementul contractelor prin participarea directă în 
acestea, în România, Moldova, Nepal și India. 
Posedă, de asemenea, o largă experiență în pregătirea și susținerea sesiunilor de training, 
mese rotunde și ateliere de lucru în managementul proiectelor/contractelor. 
 
  

Participanţii vor primi certificate de participare emise de ARIC. 
 

Programul seminarului: 09.00 - 16.30 
(12 ORE DE INSTRUIRE) 

 
Taxa de participare: 
900 LEI /participant  

 
• Taxa de participare pentru membrii ARIC – 700 lei 
• Pentru înscrierea a 3 sau mai  multe persoane de la aceeasi companie se acordă o reducere de 

10% din taxa de participare;  
• Reducerile nu sunt cumulative. 

 
 
Înregistrarea va fi considerată finalizată în momentul primirii formularului de înregistrare 
semnat, însotit de dovada plăţii.  Confirmarea participării se face după primirea plăţii.  
 
Plata taxei de participare se va efectua în avans, în contul ARIC  
 
RO64BREL0002002435710100 deschis la LIBRA INTERNET BANK 
 
Cod fiscal ARIC: 12885852  
 
Pentru sumeele intrate in cont se emite factura fiscala. 
 

 
POLITICA DE ANULARE 
 
Anulările din partea delegaţilor pot fi primite cel târziu cu 7 zile înainte de seminar, caz în care în care ARIC va 
rambursa preţul cu o taxă de anulare de 20% pentru a acoperi costurile administrative. După această dată, taxa de 
participare nu se va mai putea returna. Substituirea unui participant cu o altă persoana din cadrul aceleiaşi companii 
se poate face inclusiv în prima zi a seminarului. 
 
ARIC îşi rezerva dreptul de a anula/amâna evenimentul din motive obiective. În cazul unei anulări, vom restitui taxa 
de seminar integral. În cazul unei amănari, participanţii înregistraţi au dreptul de a alege dacă să participe la seminar 
la datele noi ce vor fi anunţate, sau să ceară o rambursare.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

S E M I N A R U L 
 

Aspecte practice privind  
Managementul Contractelor de Infrastructură  

  
3-4 noiembrie 2020 

 
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

 

Dl./dna.:  

Compania:  

Datele companiei: 

Adresa:  

Cod Fiscal:  

Nr. de înregistrare   

Cont:  

Banca:  

Telefon:  

Mobil:  

E-mail:  

 

 

 

 
Vă rugăm să completaţi acest formular şi să-l transmiteţi la 

Secretariatul ARIC  
 

până la data de 30 octombrie 2020 prin e-mail: aric@aric.org.ro 


