organizează în zilele de 4 - 5 martie 2021

SEMINARUL

ONLINE

CONDIŢII DE CONTRACT ŞI ADMINISTRAREA
CONTRACTELOR DE LUCRĂRI
H.G. 1/2018

În cadrul programului
de formare profesională al ARIC

Prezentat în limba română de
Florin NICULESCU
Inginer constructor specializat în consultanţă contractuală
Adjudecator acreditat FIDIC, Lector acreditat FIDIC
ONLINE PE ZOOM
Pentru informaţii suplimentare contactaţi Secretariatul ARIC
Iuliana Stoica-Diaconovici: tel. 021 222 0382; e-mail: aric@aric.org.ro

Seminarul se adresează acelor persoane implicate activ în derularea proiectelor de
construcţii, care doresc dobândirea unor cunoștințe avansate, necesare
implementării cu succes a contractelor de infrastructură.
În special, seminarul este recomandat personalului implicat în pregătirea documentaţiilor de
atribuire pentru lucrări, respectiv a ofertelor şi personalului însărcinat cu derularea
contractelor de lucrări, fie din partea Beneficiarilor (entităţi publice sau private),
Antreprenorilor sau Consultanţilor.

Scopul şi obiectivele seminarului:
Pe parcursul perioadei de pregătire, participanţii se vor familiariza cu şi/sau îşi vor
îmbunătăţi cunoştinţele cu privire la:
· ce este şi cum funcţionează administrarea unui contract de lucrări;
· tipuri de Condiţii de Contract – similitudini şi diferenţe;
· documente contractuale şi corelarea cu Condiţiile de Contract;
· administrare unui contract de lucrări;
· modificari · situaţii de lucrări şi plăţi
· PRAG & FIDIC => HG 1/2018;
· revendicări, dispute şi adjudecare.

Metoda şi instrumentele seminarului:
- prezentări şi discuţii interactive;
- întrebări/ răspunsuri

Seminarul este prezentat de

Florin Niculescu

Inginer Constructor
Adjudecator acreditat FIDIC, Lector acreditat FIDIC
Florin NICULESCU este inginer constructor activind în calitate de consultant independent
în domeniul pregătirii şi contractării proiectelor de infrastructură, precum şi în domeniul
implementării tehnice şi a aspectelor contractuale ale acestora, inclusiv rezolvarea
disputelor;
– sigurul Adjudecator român Acreditat FIDIC;
– pregătire şi prezentare a numeroase cursuri în ţară şi străinatate, probabil primul lector
FIDIC Român – Lector Acreditat FIDIC;
– membru evaluator în comisii de evaluare de oferte pentru Lucrări şi Servicii de
Supervizare a Lucrărilor;
– Membru al Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri;
– Membru al Fundaţiei de Rezolvare a Disputelor (DRBF) din Statele Unite – inclus in Lista
Preşedintelui DRBF de Membrii ai Comisiilor de Rezolvare a Disputelor www.drb.org,
precum şi al Capitolului DRBF pentru Europa de Est http://dabdrb.googlepages.com.
– Membru al Asociaţiei Inginerilor Consultanţi din Polonia (SIDiR) – inclus in Lista Naţională
a Presedintelui SIDiR de Membrii ai Comisiilor de Rezolvare a Disputelor
http://www.sidir.pl/sidir/index.php?action=czlonkowie&a2=r
– Membru al listei de voluntari “AllExperts http://allexperts.com/ep/914-85358/ConstructionLaw/Florin-NICULESCU.htm
– Membru al Grupului Internaţional de Specialişti în Rezolvarea Disputelor al firmei ”Servicii
de Rezolvare a Disputelor în Construcţii" din Statele Unite www.constructiondisputescdrs.com

Participanţii la seminar vor primi certificate de participare emise de ARIC.

Programul seminarului: 09.00 - 13.00
(7 ORE DE INSTRUIRE)

Taxa de participare:
800 LEI /participant
Politica de discount:
•
•
•

Taxa de participare pentru membrii ARIC – 600 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 bancare si 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.

SEMINARUL
CONDIŢiI DE CONTRACT
ŞI ADMINISTRAREA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI
4-5 martie 2021
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 2 martie 2021 prin e-mail: aric@aric.org.ro

