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Seminarul “FIDIC in Public” îşi propune 
să prezinte participanţilor modul în care 
Condiţiile de Contract pentru Construcţii 
proiectate de Beneficiar (Cartea Roşie) şi 
Condiţiile de Contract pentru Construcţii 
şi Echipamente inclusiv Proiectarea 
(Cartea Galbena) pot fi  utilizate cu 
succes într-o piață reglementată de 
dreptul public. 
  
De mai bine de douăzeci de ani aceste 
condiţii de contract sunt  utilizate în 
România, în special pentru derularea 
proiectelor finanţate din fonduri europene, 
ca parte a necesităţii alinierii României la 
instrumentele contractuale folosite la nivel 
internaţional, precum și pentru a asigura 
o practică unitară a autorităţilor 
contractante în relaţia lor contractuală cu 
antreprenorii şi o cât mai bună 
cunoaştere a mecanismelor contractuale 
folosite. 
 
Seminarul se adresează acelor persoane 
implicate activ în derularea proiectelor 
bazate pe Condițiile de Contract FIDIC, 
finanțate din fonduri publice, care doresc 
dobândirea unor cunoștințe avansate, 
necesare implementării cu succes a 
acestor tipuri de contracte. 
 

În special, acest modul special acreditat FIDIC 
este recomandat persoanelor care se ocupă cu 
pregătirea, implementarea şi/sau 
managementul proiectelor finanţate prin 
fonduri asigurate de către Instituţiile 
Financiare Internaţionale sau de către Uniunea 
Europeană, fie că sunt din partea Beneficiarilor 
autorităţi publice, Antreprenori sau Ingineri 
Consultanţi. 

 
 

Programul seminarului: 8.30 - 17.00 
cu 2 pauze de cafea şi o pauză de prânz. 
 

 
 

Obiective: 
 

• Dobândirea noțiunilor de drept public 
european și național cu incidență în 
implementarea contractelor; 

• Cunoașterea limitărilor impuse de 
normele publice imperative asupra 
Condițiilor de Contract FIDIC; 

• Aprofundarea noţiunilor specifice ale 
contractelor FIDIC adaptate la 
legislația națională. 
 

Seminarul este prezentat de: 
 

Diana Antofie 
Vicepreședinte ARIC 

Trainer acreditat FIDIC 
Formator autorizat 

 
Cremona Cotovelea 

Membru ARIC 

Trainer acreditat FIDIC 
Formator autorizat, Mediator 

 

Materiale asigurate: 
 

• Condiţiile de Contract de Construcţii 
(Cartea Roşie) sau Condiţiile de 
Contract pentru Construcţii şi 
Echipamente (Cartea Galbenă) - 
versiune în limba română 

• Tematica detaliată şi suport de curs 
 
 
Participanţii vor primi certificate de 
participare recunoscute de Federaţia 
Internaţională a Inginerilor Consultanţi 
(FIDIC) 
 
* Seminarul va avea loc în zilele de 26-27 
mai 2016, sesiune de două zile. Numărul 
maxim de locuri alocat este de 25 
participanți. 
 

Vă aşteptăm cu deosebit interes! 
 

Echipa ARIC 



 

 
 

 
Taxa de participare: 
400 euro*/participant  

(include prânz şi cafea/răcoritoare) 
 
 
• Membrii ARIC vor beneficia de o reducere 

de 15% din taxa de participare (340 
Euro); 

• Pentru înscrierile efectuate înainte de 10 
mai 2016, se acordă o reducere de 10% 
din taxa de participare (360 Euro); 

• Reducerile nu sunt cumulative. 
 

* Pentru entităţile autohtone, plata se va face in 
RON, conform ratei de schimb valutar a BNR la 
data plăţii. 
 
Taxa include preţul prânzului, pauzelor de 
cafea/răcoritoare pentru cele două zile de 
seminar, certificatul de curs şi documentele 
adiacente, inclusiv Cartea Roşie sau Cartea 
Galbena FIDIC.  

 
Înregistrarea va fi considerată finalizată în 
momentul primirii formularului de înregistrare 
semnat, însotit de dovada plăţii.  
 
 
 
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 10% 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 evenimentul 
daca există prea puţini participanţi sau din oricare 
alte motive. 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.  

 
 
Plata taxei de participare se va efectua in euro sau în lei la cursul oficial al zilei, în avans, 
în conturile ARIC deschise la ING Bank, sucursala Metropolis: 
 

RO43 INGB 0001 0082 1587 8910 – RON 
RO89 INGB 0001 0082 1587 0710 – EURO 

 
Cod fiscal ARIC: 12885852 

 
Confirmarea participării se face după primirea plăţii. 
Pentru sumele intrate în cont ARIC va emite factura fiscală. 

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

Secretariatul ARIC  
 

până la data de 25.05.2016 prin fax: 021 222 0382 sau e-mail: aric@aric.org.ro 
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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

 

Dl./dna.:  

Compania:  

Datele companiei: 

Adresa:  

Cod Fiscal:  

Nr. de înregistrare J:  

Cont:  

Banca:  

Telefon:  

Mobil:  

E-mail:  

 

 

 

 

 
 


