A.N.C.I.A. training
Va invita sa participati la programul de pregatire profesionala:

MANAGEMENTULUI DE CONTRACT
FIDIC VERSUS HG 1/2018
Formator autorizat:
Dna Victoria Hodina Specialist cu o vasta experienta din cadrul MFE

Locatie: Sinaia
Hotel Palace / Excelsior

Organizat in perioada:
27 - 30 octombrie 2022

TEMATICA

Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului
de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială /
acorduluicadru - Monitorul Oficial nr. 56/19 ianuarie 2021 Modificări substantiale/nesubstanțiale ale contractului/
acordului-cadru
1. Prevederi ale legislatiei Europene si Nationale in atribuirea
contractului
2. Aspecte ce trebuiesc evitate in intocmirea documentatiei de
atribuire aferenta unui contract (servicii/ furnizare/ lucrari)
3. Conditii contractuale generale si special (detaliere aspect ce
conduc la problem in implementarea contractului)
4. Procedura de implementare a unui contract
Structura
Exemple
5. Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat
în vederea realizării activităţiilor procedurabile.
Structura
Exemple
6. Procedura de monitorizare a implementarii unui contract.
Structura
Exemple
7. Modificarea contractului
8. Reventidari/ ordine de modificare
9. Abordare si documente suport
10. Prevenirea neregulilor in materie de achizitii publice
Exemple
• Prezentare de ansamblu a utilizarii cadrului contractual
FIDIC sau similar (HG 1/2018).
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De ce FIDIC?
Tipuri de contracte FIDIC: Rosu; Galben; Verde;
Beneficii
Prezentare Conditii generale de contract FIDIC vs HG 1/2018
FIDIC Rosu vs FIDIC Galben
Revendicari si aspect procedural FIDIC vs HG 1/2018
Modificari contractuale intre eligibilitate si corectii
financiare
Importanta emiterii in timp a revendicarilor
Inregistrarea si tratarea revendicarilor de catre “Inginerul
FIDIC”- Supervizor
Emiterea Ordinelor de modificare cu aprobarea Autoritatii
contractante
“Modificari substantiale” vs “Modificari nesubstantiale” –
mod de abordare si implementare
Responsabilitatile “Inginerului FIDIC”
Responsabilitati Inginer supervisor – FIDIC vs HG 1/2018
Notificarea Comisiei Europene cu privire la Ordinele de
variatie
Noul cadru legislativ in domeniul achizitiilor publice si
impactul asupra implementarii contractelor de lucrari,
respectiv a modificarilor contractuale
Intocmirea corecta a documentatiei de atribuire – factor de
succes in implementarea contractului
Prezentare conditii contractuale
Atributii Beneficiar
Atributii Antreprenor
Atributii Inginer supervisor
Revendicari – aspecte procedurale

Înscrierea la acest curs se efectuează în baza completării formularului de inscriere de la finalul ofertei si
transmiterea acestuia pe fax 031 4053971 sau pe e-mail la office@ancia.ro sau office.ancia@gmail.com
informatii suplimentare: www.ancia.ro
Ne gasiti in catalogul SICAP – cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Coordonator Ionut Gagiu – 0723 242062

1. Tarif servicii instruire CURS AUTORIZAT 750 lei / participant TVA inclus
2. Tarif servicii cazare hotel Alpin perioada 27 - 30 octombrie 2022: 1550 lei / participant
Pensiune completa (TVA 5% INCLUS)
Nota:Tarifele de cazare pot suferi modificari in functie de modificarile legislative in privinta TVA sau de politica unitatilor
hoteliere. Locatia de desfasurare a cursului poate fi schimbata de comun acord cu beneficiarul

Certificare A.N.C.I.A. training

Acest program de pregatire certifica 30 de ore de pregatire profesionala
conform articolului 479 lit.b din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 / 2019

Certificat de absolvire: MANAGER PROIECT - COD COR 242101 conform OG 129/2000
Republicataconform OG 129/2000 Republicata. Examenele pentru obtinerea autorizarilor se sustin in
functie de programa organizatorului si disponibilitatea comisiilor
Documentele necesare in vederea sustinerii examenelor: copie CI; copie Certificat de nastere si casatorie;
Copie Diploma licenta
SC A.N.C.I.A TRAINING S.R.L.
Tel/Fax: 031-4053971, office@ancia.ro; office.ancia@gmail.com
J40/8803/2018; CUI 39516903, BUCURESTI , STR. TOPRAISAR NR.10 , SECTOR 1
www.ancia.ro

A.N.C.I.A. training
La solicitarea companiei / institutiei organizam
acest program de pregatire profesionala la sediul
beneficiarului, pentru un numar de minim 15
persoane participante

Important! La 4 persoane participante din cadrul aceleiasi
institutii a 5 a persoana beneficiaza de gratuitate la serviciile
de instruire

AGENDA CURSULUI
PROCEDURI DE LUCRU IN CADRUL MANAGEMENTULUI DE CONTRACT
FIDIC VERSUS HG 1/2018
CU PREZENTA FIZICA

Joi 27 octombrie 2022
• Dupa ora 14.00 – Cazare Hotel Alpin
• Ora 18.00 – Inregistrare participanti - sala de curs Hotel Alpin
• Ora 18.30 – 20.30 – orientare participanti, protectia muncii
• Informatii de baza despre programul de pregatire.
Vineri 28 octombrie 2022
• Ora 09.30 – 11.00 - Sesiune de instruire - sala de curs Hotel Alpin
• Ora 11.00 – 11.30 - Coffee Break
• Ora 11.30 – 13.30 - Sesiune de instruire - sala de curs Hotel Alpin
• Ora 13.30 – 14.30 - Pauza de masa
• Ora 14.30 – 17.30 - Sesiune de instruire - sala de curs Hotel Alpin.
Sambata 29 octombrie 2022
• Ora 09.30 – 11.00 – Sesiune de instruire - sala de curs Hotel Alpin
• Ora 11.00 – 11.30 – Coffee Break
• Ora 11.30 – 13.30 - Sesiune de instruire - sala de curs Hotel Alpin
• Ora 13.30 – 14.30 – Pauza de masa
• Ora 14.30 – 17.30 – Sesiune de instruire - sala de curs Hotel Alpin.
Duminica 30 octombrie 2022
• Ora 09.30 – 11.00 – Sesiune de instruire - sala de curs Hotel Alpin
• Ora 11.00 – 11.30 – Evaluarea cunostintelor participantilor la programul de pregatire
• Ora 11.30 – 12.00 – Inmanarea certificatelor de participare si decazare.
Va multumim!

SC A.N.C.I.A TRAINING S.R.L.
Tel/Fax: 031-4053971, office@ancia.ro; office.ancia@gmail.com
J40/8803/2018; CUI 39516903, BUCURESTI , STR. TOPRAISAR NR.10 , SECTOR 1
www.ancia.ro

A.N.C.I.A. training
PROCEDURI DE LUCRU IN CADRUL MANAGEMENTULUI DE CONTRACT

TARIFE

27 - 30 octombrie 2022
DATE ORGANIZATIE PLATITOARE
Institutia/ Compania____________________________________________________
____________________________________________________________________
Str._____________________Nr.______Loc_________________________________
Jud/ sect____________________Banca____________________________________
Cont________________________________________________________________
Cui/ CNP_____________________________________________________________
Reg. Com_______________________Tel.__________________________________
Fax__________________email___________________________________________
Nr Pers Inscrise_________Data__________________________________________
Pers de Contact_______________________________________________________
Aprobat______________________________________________________________

Servicii Instruire:
750 LEI /
PARTICIPANT

Servicii Cazare
1550 lei / participant
Documentele necesare in
vederea sustinerii
examenelor:
• Copie Ci;
• Copie Certificat Nastere
Si Casatorie;
• Copie Diploma Licenta

* Datele de identificare sunt obligatorii în vederea întocmirii şi eliberării facturii. Prin semnatură și ștampila autorizată se confirmă
înregistrarea la program a delegatului/ delegaților de mai sus și se accepta TERMENII ȘI CONDITIILE DE PARTICIPARE la
propriu.

Termeni si conditii:
• Valoarea totală a comenzii este de........................lei si include serviciile de instruire si
serviciile suport pentru curs.
• Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de
către furnizor la semnarea contractului cu minim 5 (cinci) zile inainte de data anuntata de
incepere a cursului, aceasta atragand dupa sine validarea contractului.
Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare prealabilă.
• Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului.
• Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate face cel mai târziu
cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea programului. Se iau în considerare numai anulările
transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau e-mail).
• Prezentul formular de participare reprezintă comanda ferma din partea participantului/
participanților pentru asigurarea serviciilor de instruire (respectiv cazare) conform
O.M.F.P.nr. 29/14.01.2003
• Organizatorul isi rezerva dreptul ca in cazul neintrunirii numarului minim de persoane
participante la programul de instruire, acesta sa fie decalat intr-o perioada stabilita de comun
acord cu beneficiarul.
• Prezentul formular are valoare de contract.
Nr.
1

Nume prenume

Studii

CONTACT
Înscrierea la curs se
efectuează în baza
completării acestui formular
de participare și
transmiterea acestuia pe
fax 031 4053971
sau pe e-mail la
office@ancia.ro sau
office.ancia@gmail.com
Ne gasiti in catalogul
SICAP – cod CPV
80530000-8 – Servicii de
formare profesionala

Coordonator curs
Ionut Gagiu
0723 242062

MODALITATE DE PLATA
A.N.C.I.A. training – J 40/ 8803/ 2018; CUI 39516903,
avand sediul social in, Bucuresti sect.1 str. Topraisar
nr.10
Ordin de plata
Numerar
Pentru instituții publice:
RO71TREZ7015069XXX019680 - TREZORERIA
SECTOR 1
Pentru agenți economici:
RO62INGB0000999908034014 - BANCA ING BANK
Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR
Conform regulamentului UE 679/ 2016 si a legislatiei in
vigoare, legea 677/2001 cu referire la protectia
persoanelor in raport cu prelucrarea datelor personale,
A.N.C.I.A. training, se obliga sa respecte si sa asigure in
conditii de siguranta datele personale furnizate de
participantii la programele de formare profesionala.
Detalii puteti afla accesand www.ancia.ro
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Va multumim si va asteptam la curs!

SC A.N.C.I.A TRAINING S.R.L.
Tel/Fax: 031-4053971, office@ancia.ro; office.ancia@gmail.com
J40/8803/2018; CUI 39516903, BUCURESTI , STR. TOPRAISAR NR.10 , SECTOR 1
www.ancia.ro

Email

