Curs: Condiții contractuale FIDIC (Cartea Roșie și Cartea Galbenă) Documentele Contractului și Managementul Revendicărilor

Să explorăm împreună condițiile contractuale FIDIC pentru a evita erorile
tipice documentelor contractuale și pentru a înainta cu succes o revendicare!

Despre LIDEEA
LIDEEA Development Actions S.R.L. este o companie românească privată
înființată în anul 1998, prezentă în România și în alte țări europene. LIDEEA există
pentru dezvoltarea, schimbarea și performanța oamenilor, organizațiilor și
regiunilor, iar sub deviza „It’s all about performance!” furnizează un pachet de
servicii de consultanță și training, orientate spre rezultatele organizației și a
oamenilor. Adoptând noi abordări, combinând inovativ metode și tehnici găsim
soluția optimă pentru beneficiarii noștri.

Liliana Lucaciu Managing Director LIDEEA
„Fiecare nou proiect sau training
este o provocare pentru noi.
Căutăm reţete de succes, combinații
de metode și tehnici, suntem în
continuă căutare a „factorului X”
care mobilizează, energizează şi
entuziasmează oamenii pentru a
învăța, pentru a se schimba sau a
schimba în jurul lor. Lucrăm tot mai
mult cu grupuri mici sau individual,
promovăm programele flexibile
incluzând eLearning-ul, încurajăm
asumarea
individuală
a
responsabilității pentru procesul de
învățare, iar noi, trainerii LIDEEA,
creăm
procese
de
învățare
„mănușă” pe procesele reale din
organizații” .

Participanții la programele noastre de învățare și dezvoltare se pot bucura de
beneficiile recunoașterii internaționale a competențelor prin Institute of
Leadership and Management (ILM - Marea Britanie), dar și de opțiunea de învățare
la distanță prin LIDZone, propria noastră platformă de e-learning.
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Cursul Condiții contractuale FIDIC (Cartea Roșie și Cartea Galbenă) - Documentele
Contractului și Managementul Revendicărilor se desfășoară online, folosind
platforma de eLearning LIDZone. Programul de curs include studiu individual, sub
îndrumarea trainer-ului și activități interactive pe forumuri online.

Promovarea cu succes a testelor de evaluare și finalizarea aplicației practice, de
către participanți, va conduce la certificarea competentelor – obținerea unui
certificat de competente emis de LIDEEA.

Radu Valentin Coceșiu - Trainer
Radu Coceșiu este recomandat de
vasta experiență, pe care a
acumulat-o în calitate de Team
Leader și Deputy Team Leader, în
cadrul contractelor având condiții
de contract FIDIC, finanțate prin
fonduri ale Uniunii Europene.
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Ce spun participanții
noștri…

”…Recomand
LIDEEA

sincer

pentru

că

echipa
știe

să

gestioneze procesul de învățare
și pentru că reprezintă un real
punct de referință și de ajutor în
lungul proces de asimilare a
adevăratei performanțe, în care
simți că ai nevoie de un prieten
specialist cu care să te consulți
și care să te îndrume în mod
corect.”
„A fost cel mai util curs pe care
l-am făcut... am mai participat
la cursuri pe această temă în
ţară şi în străinătate, dar pot să
spun că acum am înţeles cu
adevărat şi ştiu să aplic ceea ce
am învăţat.”

perfectă

între:

flexibilitatea accesării cursului
on-line, bogăţia cunoştinţelor şi
surselor disponibile, prezenţa
fizică şi virtuală a „coaches”,
workshop-urile clasice, scurte şi
focalizate.”

Cursul se adresează tuturor persoanelor implicate în utilizarea Condițiilor de
Contract FIDIC: Unități de Implementare a Proiectelor (U.I.P.), Antreprenori,
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.), Organisme Intermediare (O.I.),
sau celor care vor să înceapă o activitate în domeniu.
Cursul este conceput pentru a furniza participanților competențele cheie pentru a
întocmi, verifica, analiza și de a putea lua decizii în ceea ce privește documentele
contractuale, în cazul contractelor de lucrări care au la baza condițiile de contract
FIDIC (Cartea Roșie și Cartea Galbenă).
Acest curs este deschis si este oferit oricărei persoane interesate, însă poate fi
oferit si în format dedicat unei instituții cu rol de beneficiar sau unui antreprenor
sau consultant, completat cu asistență la cerere. Pentru aceasta vă rugăm să ne
contactați la adresa training@lideeea.eu .
Puteți să vă bucurați de beneficiile unui astfel de curs dacă sunteți:
- personal al Beneficiarului sau Antreprenorului implicat în elaborarea și
verificarea documentelor de contract conform condițiilor FIDIC;
- personal al Beneficiarului sau Antreprenorului implicat în implementarea
contractelor de lucrări;
- persoane din conducerea celor două părți implicate în monitorizarea
Proiectului și care doresc aprofundarea cunoștințelor în domeniul
condițiilor de contract FIDIC;
- personal a Agenției de Dezvoltare implicata în realizarea Proiectului;
- alte categorii de personal care consideră utilă o experiență de acest gen
de condiții contractuale, faceți parte din diferite categorii de personal
implicate (ordinatorului de credite, ex. Agenția de Mediu, dacă este pe
POS Mediu).
Pe parcursul derularii cursului, problemele ridicate pot fi adaptate fiecărei
categorii de participanți.

„Am apreciat cel mai mult
combinaţia

Pentru cine este util acest curs

Nu sunt cerințe speciale pentru acceptarea la curs.

Beneficii ale participării la acest curs
Participanții:
- Se vor familiariza și vor cunoaște structura și principiile de întocmire a
documentelor de contract, inclusiv a Condițiilor Speciale;
-Vor fi capabili să aplice instrumente practice pentru corectarea greșelilor din
documentele contractuale;
- Vor deprinde abilitățile de a transmite corect o înștiințare de revendicare și de a
analiza o revendicare a Antreprenorului sau Beneficiarului.
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Descrierea cursului Condiții contractuale FIDIC
(Cartea Roșie și Cartea Galbenă) - Documentele
Contractului și Managementul Revendicărilor
Durata:
Cursul are o durată de 3 săptămâni, care include studiu individual, sub îndrumarea
trainerului și activități interactive pe forumuri online, utilizând platforma LIDZone
(http://www.lideea.eu/moodle/). Programul de curs include 3 module prezentate
mai jos. Cursul se finalizează cu un test de cunoștințe.
Modulul 1 – Documentele Contractului


Documentele care compun un astfel de Contract;



Prezentare succinta a fiecărui document;



Modul de întocmire a Condițiilor Speciale;



Întrebări și răspunsuri - dezbateri pe cazuri.

Modulul 2 – Greșeli frecvente întâlnite în practică în cadrul Documentelor
Contractului

Platforma LIDZone



Erori întâlnite în elaborarea acestor documente;



Studiu de caz;



Întrebări și răspunsuri - dezbateri pe cazuri.

Modulul 3 – Revendicări


Când se impune necesitatea înaintării unei revendicări?;



Ce trebuie să conțină un asemenea document?;



Modul de soluționare a acestuia;



Întrebări și răspunsuri - dezbateri pe cazuri.

Cursul conține pe lângă prezentarea noțiunilor teoretice, întrebări și
răspunsuri, inspirate din cazuri concrete, care ajută cursantul să aprofundeze și
să transpună în practică cunoștințele dobândite. Cursul a fost elaborat de către
experții noștri, în baza vastei experiențe practice dobândite în derularea unor
astfel de proiecte. Nu ne-am propus un curs care să trateze probleme
abstracte, ci un curs bazat pe realități întâlnite în cadrul contractelor.
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Ce altceva ar trebui să știu
Locație, calendar
Cursul se desfășoară online, participanții combinând studiu individual a
materialelor de curs cu dezbateri facilitate de traineri pe forumuri online, folosind
platforma de eLearning LIDZone http://www.lideea.eu/moodle/.
Cursul se va desfășura în perioada 24 aprilie 2017 – 15 mai 2017.

Investiția dumneavoastră în acest curs

Cum arată certificatul LIDEEA

Este de 800 RON + TVA și include:
- Accesul la platforma online LIDZone;
- Participarea la cele trei module ale cursului și materialele aferente;
- Accesul în cadrul dezbaterilor;
- Îndrumare directă din partea trainerilor pe durata cursului (de la
distanță);
- Certificarea competențelor LIDEEA.
Nota: Pentru mai mulți participanți de la aceeași instituție se aplică un discount de
10%, începând de la al 2-lea participant. Pentru participarea și la al doilea curs
intitulat „Condiții contractuale FIDIC (Cartea Roșie si Cartea Galbena) - 40 de
întrebări și răspunsuri”, care se va desfășura ulterior acestuia, se aplică un
discount de 20 % pentru fiecare participant.

Mod de înregistrare:
4 pași pentru a vă bucura de beneficiile cursului Condiții contractuale FIDIC
(Cartea Roșie și Cartea Galbenă) - Documentele Contractului și Revendicări
1. Verificați Oferta de cursuri (http://lideea.eu/magazin/) pentru a identifica
acest curs cu perioada potrivită;
2. Achiziționați cursul prin sistemul nostru de plata online, efectuați plata.
3. Veți fi contactat de reprezentanții LIDEEA pentru confirmarea înscrierii și
îndrumare pentru accesarea cursului.
4. Vă bucurați de beneficiile participării și absolvirii cursului.
Liliana Olivia Lucaciu
Director
LIDEEA Development Actions S.R.L.
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