
 
 
 
 
 
 
Expert Revendicări și Dispute 
Descrierea companiei Fondată in 1991, cu capital integral românesc, Consitrans este una dintre cele mai renumite și 
importante companii de inginerie civilă, proiectare și consultanță din România, specializată în soluții 
integrate și multidisciplinare în sectorul infrastructurii românești de transport rutier, feroviar, naval și 
aerian.  
 
Peste 200 de ingineri și consultanți ajută la transformarea călătoriilor și a comerțului românesc prin capacitatea de excelență tehnică în a răspunde provocărilor clienților pe termen lung cu noi analize și 
soluții de cea mai înaltă calitate. 
 
Responsabilități și Atribuții 
Căutăm o persoana cu experienta  in domeniul administrarii Revendicarilor si rezolvarea Disputelor in 
proiecte de infrastructura care se nasc intre Parti in legatura cu Contracte de Lucrari conform 
Conditiilor de Contract FIDIC. 
 
Cautam o persoana dinamică cu excelente abilitați de comunicare, flexibilitate și abilitati 
organizatorice care să faca parte din echipa noastra pe postul de Expert Revendicari si Dispute. 
Cautăm o persoană serioasă, cu abilități de confidențialitate, care are responsabilitatea muncii si isi asuma atributiile zilnice. De asemenea ne dorim o persoana cu initiativa, o persoana care iși dorește 
să se dezvolte profesional în mediul nostru de lucru. 
 
Atribuțiile zilnice includ următoarele 

- Consilieaza si ofera asistenta conform Conditiilor de Contract FIDIC pentru dispute cu privire 
la o serie de aspecte contractuale (lucrari suplimentare, extensii de termen). 

- Pregatirea corespondentei contractuale legate de Revendicari si Dispute 
- Revizuirea si pregatirea documentelor contractuale, revendicariilor si documentelor de pozitie 
- Evaluarea activitatiilor realizate de catre fiecare Parte din Contractele de Lucrari pentru 

diagnosticarea (si prevenirea) problemelor care duc la rezilierea Contractelor de Lucrari 
- Consilierea cu privire la optiunile posibile si alternative recomandabile pentru administrarea 

aspectelor legate de conflictele contractuale  - Consulta periodic noutatile legislative ce produc efecte in raport cu activitatea postului; 
- pregatirea Documentului de Pozitie si asistenta tehnica necesare declansarii si derularii 

procesului de adjudecare (conform Conditiilor de Contract FIDIC), respectiv de negociere, in 
vederea rezolvarii disputelor 

- Analiza contractuala retrospectiva si prospectiva a documentelor contractuale din punct de vedere al conditiilor de contract aplicabile; 
- Revizuirea corespondentei contractuale a Contractelor 

 
Candidatul ideal 

- Absolvent al Facultatii de Drept, licentiat in drept sau Absolvent al CFDP 
- Experienta in activitate, de preferat pe o pozitie similara, de minim 3 ani - Participarea la cel putin un Modul de curs FIDIC 
- Cunostinte operare PC (MS Word, Excel) 
- Cunostinte limba engleza (nivel avansat) 

 
Vă rugăm să ne trimiteți CV-ul dumneavoastră la adresa office@consitrans.ro 


