
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A INGINERILOR CONSULTANŢI 
 

organizează 
 
 

în zilele de 5 si 6 martie 2012 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARUL  
 

Conditii de Contractare FIDIC  
 

“ MANAGEMENTUL REVENDICĂRILOR CONTRACTUALE 
ŞI SOLUŢIONAREA DISPUTELOR” 

 
 
 
 
 
 
 

Prezentat în limba română de  
 

Bogdan OPREA şi Alina OPREA 
 
 
 
 

Locul organizării  
 

Hotel IBIS Gara de Nord, sala Brahms 
Calea Grivitei, 143, Bucuresti 

 
 
 
 
 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Secretariatul ARIC – Iuliana Stoica-Diaconovici 
Tel. 021 222 03 82; e-mail : aric@aric.org.ro 

 



 
Condiţiile de Contract FIDIC sunt utilizate pentru contractele la care proiectarea este 
asigurată de către Beneficiar sau Antreprenor.  
Prin  HG 1405/2010 s-a introdus obligativitatea utilizarii Conditiilor Contractuale FIDIC pentru 
obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate 
din fonduri publice. 
Seminarul, prezentat de ingineri cu o largă experienţă in aplicarea Condiţiilor de Contract 
FIDIC, în revendicări şi în dispute, îşi propune să prezinte şi analizeze prevederile acestor 
condiţii de contract referitoare la revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului, precum 
şi să prezinte aspecte practice ale aplicării acestor prevederi.  
Seminarul se adresează profesioniştilor din cadrul Ministerelor şi Agenţiilor Guvernamentale, 
Angajatorilor din sectorul privat – beneficiari, antreprenori, Inginerilor Consultanţi, 
Arhitecţilor, Consilierilor Juridici şi Avocaţilor şi tuturor celor implicaţi in implementarea şi 
managementul Contractelor de Lucrări de Construcţii şi revendicărilor şi disputelor. În mod 
special este indicat persoanelor care se ocupă cu pregătirea şi managementul proiectelor de 
infrastructură finanţate prin fonduri asigurate de către Instituţiile Financiare Internaţionale 
sau de către Uniunea Europeană.    
 
Seminarul este prezentat de  
 
- Bogdan OPREA 
Absolvent al Universităţii de Construcţii Bucureşti în anul 1990. 
În perioada anilor 1992-1993 a urmat cursuri de perfecţionare la Institutul Naţional de Ştiinţe 
Aplicate, Lyon, Franţa. 
Din anul 1999 lucreaza cu firma Louis Berger, companie internaţională de proiectare şi 
consultanţă ca inginer consultant (director adjunct de proiect) la proiecte cu finanţare 
internaţională, sub condiţii de contract FIDIC. 
A urmat numeroase programe de pregătire în utilizarea Condiţiilor de Contract FIDIC, 
managementul proiectelor şi soluţionarea disputelor. 
A urmat primul program organizat în România de pregătire a membrilor Comisiilor de 
Adjudecare a Disputelor, în vederea constituirii Listei Naţionale a Adjudecatorilor de Dispute 
în condiţii FIDIC. 
Membru al Fundaţiei Comisiilor de Soluţionare a Disputelor (DRBF). 
Mai multe informaţii puteţi găsi la http://sites.google.com/site/bogdabdrb  
 
- Alina OPREA 
Absolvent al Universităţii de Construcţii Bucureşti în anul 1990. 
Din anul 1993 este angajata a Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din 
România,iar din 1998 implementează contracte FIDIC 1987 si FIDIC 1999. 
A urmat numeroase programe de pregătire în utilizarea Condiţiilor de Contract FIDIC, 
managementul proiectelor si soluţionarea disputelor. 
A urmat primul program mondial de ucenicie organizat de FIDIC pentru pregătirea 
Adjudecatorilor. 
A urmat primul program organizat în România de pregătire a membrilor Comisiilor de 
Adjudecare a Disputelor, în vederea constituirii Listei Naţionale de Adjudecatori pentru 
disputele din contractele FIDIC. 
Director al Fundaţiei Comisiilor de Soluţionare a Disputelor (DRBF) Regiunea 2,  
Reprezentanta pentru România a DRBF si fondator al DRBF EurAsia. 
Detalii la http://sites.google.com/site/alinavalentinaoprea  
 
Materiale in limba romana asigurate: 

- Condiţiile de Contract de Construcţii (Cartea Roşie) – versiunea în limba română 
- Condiţiile de Contract pentru Construcţii şi Echipamente (Cartea Galbenă) - versiunea 

în limba română 
- Suport de curs 

 
Fiecare participant va primi la sfârşitul Seminarului un Certificat de Participare. 



 
 
PROGRAMUL SEMINARULUI 
 
 
ZIUA I – 05.03.2012  
  
08:30 – 09:00  Înregistrarea participanţilor 
 
Sesiunea 1 
 
09:00 – 10:00   Synopsis: documentele FIDIC 

 
10:00 – 10:30   Pauza cafea 
 
10:30 – 12:00   Responsabilităţile părţilor si persoanelor in contractele FIDIC 
 
12:00 – 13:00   Prânz 
 
Sesiunea 2 
 
13:00 – 15:00   Responsabilităţile părţilor si persoanelor in contractele FIDIC (continuare) 
 
15: 00 – 15:30  Pauza cafea 
 
15:30 – 17:00   Managementul revendicărilor; analiza riscurilor 
 
 

 
ZIUA a II-a –06.03.2012  
 
Sesiunea 1 
 
09:00 – 10:00   Managementul revendicărilor: procedura pentru revendicări 
 
10:00 – 10:30   Pauza cafea 
 
10:30 – 12:00   Managementul revendicărilor: revendicările Antreprenorului si Beneficiarului 
 
12:00 – 13:00   Prânz  
 
Sesiunea 2 
 
13:00 – 15:00   Dispute; Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD); Utilizarea CAD 
 
15:00 – 15:30   Pauza cafea 
 
15:30 – 17:00   Obţinerea deciziei CAD; acţiuni ulterioare 
 
 
 
 

Taxa de participare : 320 euro/participant 
(include prânz si cafea/răcoritoare) 

 
 



 
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

 
 
 

Dl./dna. ………………………………………………………… 
 
Compania ……………………………………………………… 
 
Adresa companiei ……………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
 
Datele companiei : Cod Fiscal ……………………………… 
Nr. de înregistrare J …………………………………………… 
Cont …………………………………………………………….. 
Banca …………………………………………………………... 
 
 
Telefon ………………………………………………………… 
 
Mobil ………………………………………………………….. 
 
E-mail …………………………………………………………. 
 
 
 
Plata taxei de participare (320 euro/persoana) se va efectua in euro sau în lei la cursul oficial 
al zilei, în avans, în conturile ARIC deschise la Raiffeisen Bank: 
 
RO74RZBR0000060013427062 – RON 
RO57RZBR0000060013427077 – EURO  
 
Cod fiscal 12885852 
 
Confirmarea participării se face după primirea plăţii.   
Pentru sumele intrate in cont ARIC va emite factura fiscală. 
 
Anularea participării se poate face cu cel puţin 15 zile înainte de data seminarului. După 
aceasta data, taxa de participare nu se va mai putea returna. Substituirea unui participant cu 
o alta persoana din cadrul aceleiaşi companii se poate face cel mai târziu în preziua 
seminarului. 
 
 
 
 
 
Vă rugăm să  completaţi acest formular şi să-l transmiteţi la Secretariatul ARIC până la data 
de 02.03.2012 
 
Calea Griviţei, 136, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010737. 
Fax: 021 222 03 82 
Email : aric@aric.org.ro 


