Metodologia de aplicare a HG 1/2018
7-9 Iunie | București

Taxa instruire: 890 lei + TVA
 Suportul de curs si materialele auxiliare

LECTOR - Colceru Irina Claudia

 Diploma de participare
 Coffee breaks

Membru fondator al asociatiei: „Societatea Romană a
Evaluatorilor de Proiecte, Programe şi Politici Publice”.
Membru Asociatia Internatională a Consultantilor (AIC)
Profesionist in formarea adultilor si consultanta de
peste 10 ani.
Cunoasterea aprofundata a aspectelor tehnice ale
proiectelor de investitii (SF – componenta detaliata; PT
componenta detaliata cu DDE; formarea costurilor
unitare in investitii pornind de la normative,
antemasuratori, evaluare cantitati de lucrari, etc. pana
la Deviz General).

* Discounturi aplicate la inscrierea
mai multor persoane!

Taxa servicii turistice (optional):
800 lei
 Cazarea in regim double (doua nopti)
 Pensiunea completa pentru
participantul la curs

* Bonus: cazare si mic dejun gratuite
pentru insotitor!

Tematica
Prezentarea cadrului legislativ in vigoare in Romania privind proiectele de investitii cu precadere ale
celor finantate din fonduri publice cum sunt si cele ale UE; Abordarea strategica, integrata sau
multianuala din perspectiva fondurilor europene; Analiza documentatiei necesare si a studiilor aferente
fiecarui tip de investitie (modernizare, investitie noua, etc); Identificarea documentelor ce
fundamenteaza o cerere de finantare in functie de faza de elaborare si de domeniul vizat (Studiu de
Fezabilitate, Proiect Tehnic, etc.); Documente si studii obligatorii ce necesita avizare specializata ce
reprezinta baza justificativa pentru documentele (SF, PT, DDE, etc) care fundamenteaza o Cerere de
Finantare si pe diferite spete (infrastructura de apa, urbana, patrimoniu, etc.); Determinarea
elementelor principale ce necesita avize, acorduri si autorizatii; Verificarea investitiilor pe teren cat si
paralela acestora cu bugetul proiectului pe parcursul implementarii; Finalizarea lucrarilor de investitii in
cadrul contractelor din fonduri publice ale UE; Participarea la comunitatile de buna practica si codurilor
deontologice ale profesiei.
Agenda instruirii:
I. Notiuni de baza si specifice privind HG 1 din 2018 si cadrul legislativ in vigoare:
1 Notiuni generale de managementul proiectelor in constructii;
2 Sumar legislatia aplicabila proiectelor de constructii;
II. Formele traditionale de contracte FIDIC
1 Echilibrul intre parti
2 Cartea Portocalie
3 Suita standard a Formelor de Contract
Alegerea temelor de proiecte participanti (discutii libere)
III. Tipurile de contracte HG 1/2018 si Fazele Proiectului
1 Carti Rosie si Galbena
2 CONDIŢII GENERALE PENTRU EXECUŢIE DE LUCRĂRI
3 CONDIŢII GENERALE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI
4 Protectia mediului inconjurator
5 Fazele Proiectului
6 Discutii libere SF, monitorizarea autoritatilor la contracte de lucrari /simulari)
IV Alte tipuri de contracte si FIDIC in cadrul licitatiilor CE
1 Cartea Argintie (Contract EPCT); Trasaturi speciale a Cartii Argintii
2 Cartea Verde (Forma Scurta de Contract)
3 Dosarul de licitatie pentru Lucrari (Volume: 1, 2, 3, 4, 5)
4 Documente ale contractului CE; Paralela intre documentele si terminologia Contractelor CE
si Contractelor FIDIC
5 Serie de exercitii individuale; Serie de studii de caz pe grupe de lucru
Discutii libere SF, monitorizarea autoritatilor la contracte de lucrari /simulari)

