
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 necesită  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 excludearea aplicării unei noi
proceduri de atribuire; Documentul constatator; 

Curs ACHIZIȚII PUBLICE 

Managementul contractelor de lucrări 
06 - 09 și 13 - 16 Decembrie 

Hotel Marami*** din Sinaia
*Strada Furnica, Nr. 52

990 lei - taxa de curs 

1650 lei - servicii de cazare 

Descarcă formularul de înscriere Save

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

*prețuri cu TVA inclus

Sesiune de întrebări și răspunsuri, discuții pe spete cu care v-ați întâlnit în activitatea profesională. 

http://harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf


HOTEL  
MARAMI *** 
Detalierea serviciilor de cazare și mese 

Hotelul Marami, din Sinaia, este situat în
apropierea castelului Peleş și este construit în
stilul arhitectural al Palatului Regal. 
 
Camerele sunt spaţioase și toți clienții au acces la
internet, saună, sală de fitness și se pot bucura de
preparatele servite în restaurantul cu specific
international. Lângă hotel se află o parcare privată
gratuită.  

Cele mai apropiate puncte de atracție:

Castelul Pelişor - 0,4 km 
Castelul Peleş - 0,4 km 
Telegondola Cota 1400 - 0,9 km 
Valea Dorului Ski Chairlift - 3,6 km 

începând cu ora 15:00 

pâna la ora 12:00 

Check-in: 

Check- out: 
Descarcă formularul de înscriere Save

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

Castelul Peleș

Sala de cursuri a hotelului are toate dotările
necesare pentru o experiență de învățare
completă și va fi pusă la dispoziția cursanților atât
cât este nevoie pentru a aprofunda toate
subiectele propuse. 
 
Cursanții au asigurate cazarea, trei mese pe zi și
pauze de cafea în timpul cursului 

http://harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf

