
Agenda de curs: 
Investițiile noi: stabilirea necesității întocmirii unei documentații tehnice de tip studiu de fezabilitate 
-SF; Intervențiile la investițiile existente: întocmirea unei expertize tehnice și ulterior a unei 
documentații de avizare a lucrărilor de intervenție - DALI;
Contracte de lucrări care nu necesita SF și nici DALI; Modelul de referat de necesitate; 
Modul concret de estimare a valorii contractelor de lucrări raportat la devizele generale estimative 
din cadrul SF sau DALI; Estimarea contractelor de lucrări care nu necesită SF sau DALI; 
Alegerea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect doar execuție de lucrări;  
Alegerea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare SF sau DALI;  
Verificarea proiectelor tehnice – cu respectarea legii 10/1995 cu modificările și completările 
ulterioare; Alegerea procedurilor de atribuire a serviciilor auxiliare în legătură cu execuția 
lucrărilor: dirigenția de șantier; Asigurarea cu clauze contractuale care să protejeze interesele 
autorității contractante în cazul atribuirii serviciilor de proiectare, de asistență tehnică din partea 
diriginților de șantier și de asistență tehnică din partea proiectanților;  Solicitarea unei liste cu 
cerințe din caietele de sarcini care ar putea fi generatoare de performanță utilă; Note de comandă 
suplimentare și note de renunțare; Aplicarea clauzelor mecanice stabilite la nivel de contract; 
Modificarea contractelor de lucrări: clauze de revizuire, modificări nesubstanțiale și modificări 
substanțiale; Modificarea contractului și necesitatea sau excluderea aplicării unei noi proceduri de 
atribuire; Documentul constatator;
Sesiune de întrebări și răspunsuri, discuții pe spețe cu care v-ați întâlnit în activitatea 
profesională. 

Managementul 
contractelor de lucrări 

11-14 Aprilie Hotel Turnul ***
Moieciu de Jos

832 lei, fără TVA - taxa de curs 

1857 lei, fără TVA - servicii de cazare  

Descarcă formularul de înscriere Save

0374 034 333 (+ tasta 4) 031 005 0107 inscrieri@harrison.ro 

Cu o experiență de 16 ani în domeniu, Doru Șelaru a susținut 
peste 150 de cursuri și a format peste 3000 de cursanți din 
instituții publice și sistemul privat. În calitate de Senior Expert a 
supervizat procese complexe de achiziții publice însumând peste 
500 de proceduri de achiziție on-line și off-line, de asemena și pe 
ultima legislație. 

Lector - Doru Șelaru

https://harrison.ro/media/uploads/files/HCM_-_Formular_2019.pdf


HOTEL 
TURNUL *** 
Detalierea serviciilor de cazare 

Hotel Turnul este situat într-un cadru natural, 
aproape de principalele puncte de atracție 
turistică din zona Bran-Moeciu. 

Fiecare cameră dispune de:

baie proprie; 
cablu TV- LCD; 
acces internet wireless;  
telefon cu acces direct. 

începând cu ora 14:00 

pâna la ora 12:00 

Restaurantul are o capacitate de 80 locuri oferă un 
meniu variat ce cuprinde atât feluri tradiționale, cât 
și internaționale și o cramă cu vin din soiuri alese. 

Hotelul dispune și de un centru spa ce cuprinde sauna 
și sală de fitness. Copiii au loc de joacă special 
amenajat, în timp ce părinții se pot relaxa la foișorul 
din gradina sau pe terasă.  

În plus, există diferite obiective turistice în zonă. 
Castelul Bran este la 4 km distanță. Catedrala 
Râșnov și Dâmbovicioara se află la 20 km distanță. 

Check-in: 

Check- out: 
Descarcă formularul de înscriere Save

0374 034 333 (+ tasta 4) 031 005 0107 inscrieri@harrison.ro 

https://harrison.ro/media/uploads/files/HCM_-_Formular_2019.pdf

