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506/01.09.2016  
Către: 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
  Domnului  Ministru  Cristian Ghinea 
Spre știință:  
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
  Domnului Secretar General Sorin Sergiu Chelmu 
 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
AGENȚIA NATIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 
Domnului Președinte Bogdan Pușcaș 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Colaborarea începută în anul 2013 între reprezentanți ai MFE, specialiști ARACO și ARIC, în scopul definitivării 
Condițiilor Speciale de Contractare (CSC) - FIDIC armonizate cu legislația românească, a fost finalizată în a 
doua parte a anului 2014, într-o formulă agreată de factorii participanți la această acțiune. 

Această etapă era necesară în vederea înaintării CSC în formulele armonizate către FIDIC, a primirii acceptului 
din partea acestuia pe conținutul lor, în scopul obținerii licenței de utilizare a Condițiilor Contractuale FIDIC de 
către Guvernul României. 

La timpul respectiv, demersul MFE întreprins în acest sens, nu a fost finalizat. 

În anul 2015 a fost elaborată și aprobată prin  HG nr.901/27.10.2015 - Strategia națională în domeniul 
achizițiilor publice care prevede implementarea obligatorie a contractelor de tip FIDIC în cazul achizițiilor de 
lucrări finanțate  din fonduri publice. 

Ca urmare, MFE a inițiat in perioada februarie – aprilie 2016 constituirea unui grup de lucru în scopul 
completării și revizuirii documentelor finalizate în etapa 2013 – 2014. Grupul de lucru constituit a fost format din 
specialiști ai ARACO, ARIC, FPSC, reprezentanți ai firmelor de consultanță care, în final au reușit concretizarea 
unor documente a căror conținut a fost agreat de toți participanții. 

Ulterior, aceste documente au fost supuse analizei și verificării FIDIC care și-a exprimat acordul privind 
conținutul acestora. Prin aceasta considerăm că forma configurată a CSC – FIDIC Cartea Roșie, Galbenă și 
Verde pot fi adoptate la nivelul autorităților competente din România. 

În acest context, revenim asupra adresei noastre nr.342/08.07.2016 solicitându-vă promovarea actului normativ  
prin care acestea să aibă aplicabilitate obligatorie pe teritoriul României, precum și în obținerea licenței de 
utilizare a Condițiilor Contractuale FIDIC. 

Considerăm că reinstaurarea Condițiilor Contractuale FIDIC în legislația internă va completa în mod favorabil 
implementarea noilor Directive CE referitoare la achizițiile publice, documente  transpuse deja în legislația 
națională, precum și a Normelor de aplicare aferente acestor legi. 

În cazul în care apreciați ca necesară o întâlnire pe acest subiect va stăm la dispoziție în acest sens. 

În așteptarea răspunsului Dumneavoastră, va asigurăm de întreaga noastră considerație. 

 
Cu stimă, 
Laurențiu Plosceanu 
Președinte 
 
 
 

 

 
Membru al 
Federaţiei 
Industriei 

Europene a 
Construcţiilor 

 

 
 

 
 

Membru al 
Uniunii Generale 
a Industriaşilor 

din România 

 
 

 
Membru 

fondator al 
Alianţei 

Confederaţiilor 

Patronale din 
România 

 
 

 

  
Membru fondator 
al Casei Sociale 

a Constructorilor 
 

 
 
 

 
Membru fondator 

al Comitetului 

sectorial de 
formare 

profesională în 
construcţii 

 

 

 


