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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la 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

În temeiul art. 3 din 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, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa nr. 1 la 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 și 188 bis din 17 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă
din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 600.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome

„Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
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