
 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1405/2010  

privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei 

Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor 

(FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de 

transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice 
 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

 

Art. I  – Hotărârea  Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor 

condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în 

Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul 

infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Hotărârea a Guvernului privind aprobarea utilizării unor condiţii generale şi speciale de 

contract de lucrări pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice”  

 

2. Articolul 1 se modifică, se completează şi va avea următorul cuprins: 

,,Art.1 - Se aprobă utilizarea Condiţiilor de contract pentru echipamente şi construcţii, 

inclusiv proiectare, prevăzute în anexa nr. 1, şi a Condiţiilor de contract pentru construcţii 

clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar, prevăzute în anexa nr. 2, ale 

Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), 

pentru obiective de investiţii, finanţate din fonduri publice. 

 

 

 



3.  După articolul 1 se introduce un articol nou, art. 1
1
, cu următorul cuprins: 

 

,,Art. 1
1
- Se aprobă utilizarea condiţiilor speciale de contract ce amendează condiţiile 

generale de contract la încheierea Contractelor pentru Construcţii pentru clădiri şi lucrări 

inginereşti proiectate de către beneficiar prevăzute în anexa nr. 3 şi la încheierea 

Contractelor pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare pentru echipamente 

electrice şi mecanice şi pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către antreprenor 

prevăzute în anexa nr. 4.” 

 

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art. 2 - Toate autorităţile şi entităţile contractante au obligaţia de a folosi condiţiile 

contractuale prevăzute la art. 1 la încheierea contractelor de execuţie de lucrări, respectiv 

de proiectare şi execuţie de lucrări, pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri 

publice, atunci când valoarea estimată a contractului depăşeşte pragul valoric prevăzut de 

art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru procedurile 

de atribuire iniţiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.” 

 

Art. II -  (1) După anexa 2 se introduc două noi anexe, 3 şi 4, care vor avea conţinutul 

anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

(2) Anexele nr. 1 și 2*)  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

*) Anexele nr. 1-2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, bis. 

                  

Art. III  – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

a) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1317/2014 pentru aprobarea 

condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, 

inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări 

inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor 

Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din 

domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2014; 

b) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind 

aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi 

construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări 

inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor 

Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din 

domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri 

publice, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 188 din 17 martie 2011, 

cu modificările si completările ulterioare; 

c) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1033/2011 pentru 

aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi 

construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi 

lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar, ale Federaţiei Internaţionale a 

Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de 



investiţii din domeniul infrastructurii de transport cu metroul, finanţate din fonduri 

publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 13 ianuarie 2012; 

d) Anexa nr. 1, Capitolul 1 „Clauze Contractuale Obligatorii”, Anexa nr. 2, 

Capitolul 1 „Condiţii Contractuale Obligatorii”, Anexa nr. 3, secţiunea 1.1 „Condiţii 

Speciale de Contract” şi Anexa nr. 4, secţiunea 1.1 „Condiţii Speciale de Contract” din 

Ordinul comun al  ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 

2266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele 

de „proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", 

„execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", „proiectare şi execuţie 

de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", „execuţie de 

depozit conform de deşeuri", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 

din 20 iunie 2012, cu completările ulterioare; 

e) Art. 4 din Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 

şi Monitorizare Achiziţiilor Publice nr. 138/2012 privind aprobarea modelelor de 

documentaţii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru proiectele de 

investiţii din domeniul de transport rutier care utilizează condiţiile contractuale ale 

Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi in Domeniul Construcţiilor (FIDIC) 

CARTE ROŞIE şi CARTE GALBENA, publicat in Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 324 din 14 mai 2012; 

f) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003 privind 

aprobarea formei contractului de execuţie de lucrări de închidere a minelor şi refacere a 

mediului/conservare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 887 din 12 

decembrie 2003. 
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