
Lista de COMENTARII   
 
Privind setul de Conditii Speciale aferente Conditiilor de Contract pentru Constructii 
si Echipamente, inclusiv Proiectare,  transmise de MFE in data de 20.02.2014 
 
 

1.1.2.4 Se propune inlocuirea notiunii de „Consultant de Supervizare” cu notiunea de 
„Consultant pentru supravegherea executiei lucrarilor” 

1.1.3.10 Este necesar ca textul sa fie transferat la Sub-Clauza 1.1.3.5 cu urmatoarea modificare: 
inlocuirea formularii „sau nu receptia” cu formularea „admiterea, amanarea sau 
respingerea receptiei” (HG 273/1994, art 21) 

1.1.3.11 Este necesar ca textul sa fie transferat la Sub-Clauza 1.1.3.8  
1.1.4.1 Nu este permisa repetarea textelor Conditiilor Generale in Conditiile Speciale.  

Se propune urmatoarea formulare: „Se inlocuieste notiunea de scrisoare de Acceptare 
cu notiunea Acordul Contractual” 

2.5 Se propune inlocuirea textului cu urmatoarea formulare: La sfarsitul primei propozitii a 
ultimului paragraf se adauga: „sau recuperata in baza unei facturi emise de catre 
Beneficiar” 

3.1 Este necesara inlocuirea sintagmei potrivit cu sintagma „pentru aplicarea” 
4.2 La ultimul paragraf al alin. (i) este necesara inlocuirea notiunii „intocmirii” cu notiunea 

„emiterii” 
4.4 Se propune inlocuirea formularii „ in scris” cu „scrisa” si a formularii „ in urmatoarele 

conditii”cu formularea „si Antreprenorul va:” 
Este necesara anularea alin. (ii). Textul este prevazut la primul paragraf.  
Pentru claritatea textului este necesara inlocuirea: 

- la alin.(i) a formularii „instiinteaza” cu „va instiinta” 
- la inceputul alin (iii) .... sa fie inserata fomularea „va” 
- la lit. (d) este necesara inlocuirea textului „contractele” cu textul „acordurile” 

intrucat contractele de subantrepriza nu pot fi incheiata inaintea contractului de 
antrepriza. 

- la ultima prevedere este necesara inlocuirea formularilor „instiinteaza” cu „va 
instiinta” si „despre” cu „cu privire la” 

4.18 Este necesara eliminarea textului situat dupa „protectia mediului” 
In cazul in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile de remediere, Beneficiarul 
poate executa Scrisoarea de Garantie de Buna Executie 

4.25 Este necesar ca la alin.2 sa se anuleze formularea „si spre satisfactia persoanei 
pagubite” si sa se inlocuiasca cu „lui” sau „sa” 

5.1 Intrucat prima fraza este similara cu cea din Conditiile generale, este necesar sa fie 
anulata, iar textul modificat dupa cum urmeaza :  
La sfarsitul primului paragraf al sub-clauzei 5.1 se adauga urmatoarele: „Proiectul va fi 
verificat de către verificatori de proiecte atestaţi. Cu excepţia altor prevederi ale 
Contractului, Antreprenorul va transmite Inginerului şi Beneficiarului spre aprobare 
Proiectanţii şi Sub-proiectanţii propuşi, inclusiv numele şi detaliile cu privire la 
calificările şi expertiza fiecărui Proiectant, Sub-proiectant şi verificator de proiect 
propus, precum şi certificatele de atestare impuse de Lege.” 
Potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 3.1 (c) si 5.2 alin. 3 obligatia verificarii, revizuirii si 
aprobarii documentelor revine Inginerului. In situatia in care Inginerul angajeaza o terta 
parte pentru verificari si revizuri , aceasta este o problema a contractului de 
Consultanta si responsabilitatea verificarii si revizuirilor revine Inginerului. In acesta 
situatie este necesara anularea textului propus la Sub-Clauza 5.2 

6.1 La alin.1 este necesara inlocuirea notiunii „calificari” cu notiunea „calificare” 
Inginerul nu are obligatia verificarii Planului de Sanatate si Securitate a Muncii. In 
aceasta situatie este necesar ca textul „pentru aprobare de catre Inginer” sa fie anulat. 



8.7  Textul propus este similar cu cel din Conditiile Generale. 
Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 penalitatile se platesc numai pentru depasirea 
Duratei de Executie si nu pentru termenele intermediare din Programul de Executie. In 
aceasta situatie este necesara anularea prevederilor Sub-Clauzei 8.7 

10.1 Alin. 4 – este necesara inlocuirea termenului de 56 de zile cu termenul de 3 zile 
conform prevederilor art.21 din HG 273/1994. 
Este necesara anuarea prevederilor alin. (b) ca imposibila temporal. Respingerea 
solicitarii Antreprenorului privind efectuarea receptiei nu se poate la 56 de zile dupa 
efectuarea receptiei. 

10.2 Alin.1 lit. (b) – este necesara anularea de la sfarsitul literei (a) a textului „de remediere”. 
Nu este posibil ca Perioada de Notificare a Defectiunilor sa inceapa dupa finalizarea 
lucrarilor de remediere. 

11.1 Alin. 1 – idem 10.3 alin.4 
Alin. 2 – este necesara eliminarea prevederii fiind identica cu cea din Conditiile 
Generale. Sintagma „sau ascunse” este fara sens intrucat defectele ascunse nu sunt 
cunoscute, iar la data aparitiei defectiunilor care au fost ascunse acestea nu mai sunt 
ascunse. 
Alin. 3 – este necesara anularea prevederii. 
Tipul de contract de Constructii si Echipamente inclusiv Proiectarea nu are ca obiect 
operarea. Aceasta este specifica tipului de contract Proiectare, Executie si Exploatare. 

11.9 Conform art. 38 alin. 3 din HG 273/1994 Procesul Verbal de Receptie Finala trebuie 
transmis Antreprenorului in termen de 3 zile de la admiterea receptiei iar potrivit art. 1 
din HG 273/1994 „ Prin actul de receptie se certifica ca Antreprenorul si-a indeplinit 
obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie” 
Alin.4 – este necesara anularea in conformitate cu prevederile art. 38 alin.3 din HG 
273/1994 coroborat cu art. 1 din HG 273/1994 

13.5 Este necesara completarea textului propus cu sintagma „publice” 
14.2 Alin.2  - text identic cu cel din Conditiile Generale. Este necesara anularea. 

Alin.3 - text identic cu cel din Conditiile Generale. Este necesara anularea.  
Alin.4 – textul primei parti a aliniatului este identic cu cel din Conditiile Generale. Este 
necesara anularea acestei parti si adoptarea urmatorului text:  
Se completeaza textul celui de-al 4 lea paragraf al Sub-Clauzei 14.2 cu urmatoarele 
prevederi: „iar Beneficiarul va avea dreptul, cu condiţia respectării sub-clauzei 2.5 
[Revendicările Beneficiarului], să aplice penalităţi la diferenţa nerambursată la nivelul 
penalităţilor prevăzute pentru datoriile bugetare în condiţiile Legii şi calculate pentru 
perioada cuprinsă între data primirii avansului de către Antreprenor şi data la care 
avansul a fost recuperat în întregime.” 

14.3  Text similar cu cel din Conditiile Generale. Este necesara anularea si inlocuirea cu 
urmatoarele:  
Se insereaza in text inainte de „la sfarsitul perioadei de plata” urmatoarea formulare: „in 
termen de cel mult 7 zile de” 

14.5 Se propune inlocuirea sintagmei „potrivit prevederilor” cu textul „reglementat de 
prevederile” 

14.7 Alin. (a) - Text similar cu cel din Conditiile Generale. Se propune urmatorul text: 
In primul paragraf al Sub-Clauzei 14.7 se anuleaza sintagma „in termen de 42 de zile 
dupa emiterea Scrisorii de Acceptare sau” 

14.8 Alin. 2 - text identic cu cel din Conditiile Generale. Se propune anularea si reformularea 
cupa cum urmeaza” 
Se completeaza textul cu urmatoarea formulare: „in baza emiterii unei facturi” 

15.2 Alin. 1 – textul este contrar prevederilor Sub-Clauzei 8.3 ultimul aliniat. Este necesara 
anularea. 
Alin. 2 - Text similar cu cel din Conditiile Generale. Se propune urmatoarea formulare: 
Se completeaza textul celui de-al doilea paragraf al Sub-clauzei 15.2 cu urmatoarea 



prevedere:”Contractul va inceta pe deplin, de drept, fara somatie, punere in intarziere, 
hotarare judecatoareasca, sentinta arbitrala, sau orice alte formalitati la primirea de 
care Antreprenor a instiintarii de reziliere de la Beneficiar” 

17.2 Alin. 1 - text identic cu cel din Conditiile Generale. Pentru respectarea prevderilor HG 
273/1994 este necesara anularea textului propus si inlocuirea cu urmatorul text: 
In primul paragraf al Sub-Clauzei 17.2 se anuleaza sintagmele „(sau considerat a fi 
emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de 
Lucrari])” si „(se considera a fi emis)” 

18.2 Se propune anularea prevederii. Asigurarea Antreprenorului nu se refera la natura, 
volumul si programul de executie a lucrarilor. 

19.2 Se propune inlocuirea textului MFE cu urmatorul text: 
„si va contine documente care atesta existenta evenimentului care a consituit Forta 
Majora” 

 


