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Stimate domnule Plosceanu, 

Vă mulțumesc pentru scrisoarea dumneavoastră Ares(2018)20933 în care vă exprimați 

nemulțumirea asupra Ordinului ministrului transporturilor nr. 600/2017 privind aprobarea 

unui nou model de contracte de proiectare și de lucrări. 

Într-adevăr, serviciile Comisiei împărtășesc de ceva timp îngrijorarea dumneavoastră cu 

privire la achizițiile publice în România, considerând că aceste deficiențele au frânat 

implementarea proiectelor din cadrul Fondurilor Structurale și de Investiții Europene (FSIE). 

Din acest motiv, în cadrul așa-numitelor "condiționalități ex-ante" pentru asistență financiară 

din partea Fondurilor Structurale și de Investiții Europene pentru perioada de programare 

2014-2020, Comisia a declarat condiționalitatea ex ante în domeniul achizițiilor publice ca 

fiind neîndeplinită.  

Atunci când România a anunțat, la începutul anului 2017, că intenționează să introducă un 

contract standard național (CNS) care să nu se bazeze pe modelele de contract ale Federației 

Internaționale a Inginerilor Consultanți, serviciile Comisiei au obiectat cu fermitate; riscurile 

ar trebui să fie asumate de actorii cei mai în măsură să le gestioneze, și nu în mod exclusiv de 

către constructor. Comisia a explicat în mod clar autorităților române că o asemenea evoluție 

ar afecta în mod negativ implementarea cu succes a programelor fondurilor ESI și, astfel, ar 

complica îndeplinirea condiționalității ex-ante pentru achizițiile publice și ar putea conduce la 

suspendarea finanțării FSIE. 

Autoritățile române și serviciile Comisiei au convenit ulterior cu privire la elaborarea unui 

nou model de contract național cu sprijinul BEI, model care ar urma să fie echilibrat și 

echitabil atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru societățile de construcții. Un astfel 

de contract ar trebui, de asemenea, să instituie un sistem de soluționare a litigiilor care ar evita 

apelul la instanțele judecătorești. 
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Hotărârea Guvernului de aprobare a condițiilor contractuale generale pentru lucrări, inclusiv 

proiectarea, pentru investițiile finanțate din fonduri publice a fost în cele din urmă adoptată la 

15 decembrie 2017. Ca urmare a publicării în Jurnalul Oficial al României a HG nr. 

no.1/2018, modelul de contract FIIC este în prezent obligatoriu pentru toți beneficiarii. În 

conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018, procedura de licitație care a început înainte de 

emiterea deciziei va continua în conformitate cu normele în vigoare la data publicării 

procedurii de atribuire. 

Până la adoptarea unui contract național FIIC, se aplică contractul standard național care nu 

este aliniat la condițiile contractuale FIIC. Ministerul Transporturilor ne-a informat cu privire 

la declarația ANAP, conform căreia clauzele contractuale ale noii HG nr. 1/2018, ar putea fi 

utilizate în cazul în care beneficiarul ar aduce o clarificare și așadar o prelungire a perioadei 

de depunere a ofertelor, atâta timp cât nu au fost depuse oferte în cadrul unei licitații lansate 

în perioada în care Regulamentul 600/2017 a fost aplicabil. Cu toate acestea, din punct de 

vedere legal, beneficiarul nu ar fi obligat să procedeze în acest fel.  

În concluzie, HG 1/2018,  incluzând noul model de contract standard FIIC, este acum în 

vigoare, ceea ce ar trebui să îmbunătățească implementarea proiectelor de infrastructură din 

cadrul Programului Infrastructură Mare pentru perioada 2014-2020. Aș dori să vă asigur că 

Direcția Generală Politică Regională și Urbană va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare 

a acelor proiecte care nu au fost contractate în cadrul HG nr. 1/2018, va lua  măsurile adecvate 

și va  furniza asistență în cazul apariției unor nereguli sau conflicte.  

 

 

Cu deosebită considerație, 

Carsten Rasmussen 

Șef de unitate 
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