Codul Cursului : EX 1202
Activităţi de instruire:
4 zile

Project Management
Managementul contractelor inclusiv contracte de tip FIDIC amendate
conform legislației românești în vigoare
Descriere curs
Workhopul oferă un program de formare de bază, special conceput pentru inginerii consultanti,
Contractori, administratorii contractelor sau alţi profesionişti implicaţi în construcţia de lucrari şi
administrarea contractelor.
Programul workshopului se bazează pe elemente teoretice sustinute sub forma unor prelegeri în
combinaţie cu aplicatii practice prin care participanţii vor lucra pe cazurile din viaţa reală şi vor
aplica in practica diferitele conditii contractuale

Obiective urmărite
 Dobândirea cunoștințelor și tehnicilor necesare pentru conducerea cu succes a contractelor
cu aplicatii pentru managementul contractelor tip FIDIC amendate conform legislației
românești în vigoare
 Intelegerea specificului clauzelor contractelor
 Deprinderea unei experiențe practice prin aplicarea tehnicilor și instrumentelor pe situatii
reale

Beneficii
 Veți putea lucra cu un suport de curs modern și aplicat. Toate elementele de natură teoretică
vor fi dublate de exemple și de instrumente practice cu aplicabilitate imediată.
 Veți dobândi un set de aptitudini care vă vor spori substanțial capacitatea de a derula cu
succes contracte

Ce veți învăța









Introducere in managementul contractelor
Documentele ale contractelor de tip FIDIC amendate conform legislatiei românești in
vigoare
Responsabilităţilor principalelor parti implicate
Testele la terminarea lucrarilor
Procedurile financiare
Suspendarea şi încetarea contractului
Risc, responsabilitate şi forţă majoră
Reclamaţiile, litigiu şi arbitraj

Recomandări de participare
Exemple de potențiali participanți: Manageri, Manageri de proiect , Coordonatori de proiect,
Consultanți, Lideri de proiect, Manageri de proiect seniori, Lideri de echipă

Conținut curs










Prezentare Generala a managementului contractelor
Tipuri de Contracte
Partea 1
Conditii generale, Apartile implicate
Partea 2
o Nominalizarea subcontractorilor si Proiectare, Personalul ,Materiale,
Partea 3
o Inceperea executiei, Suspendare, Incheiere, Receptie
Partea 4
o Defecte, Teste, Evaluare, Variatii, Ajustari, Pretul contractului,Clauze de plata,
Terminarea contractului din partea Beneficiarului
Partea 5
o Risc si responsabilitati, Clauza Forta Majora, Reclamatii, Dispute, Arbitraj
Analiza unor modele uzuale de conditii speciale si particulare, specific contractelor de tip
FIDIC in Romania
Încheiere seminar: recapitulare obiective si realizari

