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1

Introducere şi Context

1.1

Introducere

Prezentul Ghid al Beneficiarului pentru Utilizarea Condiţiilor Speciale de
Contract a fost pregătit de BCEOM, societate membră a Consorţiului COWI, în
cadrul Contractului Cadru EuropeAid – Lot 2 Transport şi Infrastructură
(referinţa EuropeAid/119860/C/SV/multi).
Ghidul Beneficiarului pentru Utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract a fost
pregătit potrivit cerinţelor Caietului de Sarcini inclus în Contractul Nr. ROSU
13 TER din 21 iunie 2006, semnat de CFCU România la 13 iunie 2006 şi de
consorţiul COWI la 12 iulie 2006.
În noiembrie 2006 s-a propus modificarea Contractului prin eliminarea din
Caietul de Sarcini a activităţilor legate de Cartea FIDIC argintie. Propunerea a
fost acceptată de către AM Ex-ISPA şi CFCU, iar Contractul modificat a fost
semnat de ambele părţi în data de 12 ianuarie 2007.

1.2

Folosirea Condiţiilor de Contract FIDIC

În data de 27 iunie 2006 a fost semnat un Acord între Ministerul Economiei şi
Finanţelor din România şi FIDIC, Acord ce a devenit efectiv prin semnarea lui
de către FIDIC în data de 12 iulie 2006.
Prin acest Acord, FIDIC a garantat MEF drepturi ne-exclusive pentru
traducerea în limba română şi includerea în legislaţie a următoarelor documente
importante:
•
•
•
•

Condiţii de Contract pentru Construcţii, ediţia întâi 1999
Condiţii de Contract pentru Echipamente si Construcţie inclusiv Proiectare,
ediţia întâi 1999
Forma Scurtă a Contractului, ediţia întâi 1999
Condiţii de Contract pentru PAC/ Proiecte la Cheie, ediţia întâi 1999

Conform Clauzei 4 a Acordului, drepturile de autor pentru traducere vor rămâne
automat FIDIC, după publicarea traducerilor documentelor în Monitorul Oficial
al României.
Traducerea în limba română a fost efectuată în perioada august – decembrie
2006 , în cadrul Activităţii 1 a Contractului pentru Servicii menţionat mai sus.
Traducerea a cuprins Condiţiile Generale de Contract pentru primele 3 din cele
4 documente FIDIC menţionate mai sus, este vorba de Cărţile FIDIC roşie,
galbenă şi verde.
Traducerile aprobate vor fi transmise de MEF pentru utilizarea în proiectele
desfăşurate în România, după publicarea în Monitorul Oficial al României.
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1.3

Legislaţia română

Legislaţia română relevantă în vigoare include următoarele legi şi norme:
•

Cadrul legal privind lucrările de construcţii:
¾ Legea 50/1991 referitoare la autorizarea construcţiilor civile,
republicata în Monitorul Oficial nr. 933 din 13.10.2004 şi modificată
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 122/2004, prin Legea
119/2005, Legea 52/2006 şi Legea 376/ 2006 (numită în continuare
„Legea 50/1991”)
¾ Normele de aplicare ale Legii 50/1991, aprobate prin Ordinul nr.
1430/2005 al MT, publicat în Monitorul Oficial nr. 825 din 13.09.2005
¾ Legea nr 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, publicată în
Monitorul Oficial nr. 12 din 24.01.1995, modificată prin Hotărârea A
Guvernului nr. 498/2001 şi prin Legea 587/2002 (numită în continuare
„Legea nr. 10/1995”)
¾ Regulamentul privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 273/1994, publicată în Monitorul
Oficial nr. 193 din 28.07.1994, modificată prin Hotărârea Guvernului
nr. 940/2006 (numită în continuare „HG nr273/1994”)
¾ Metodologia de emitere a avizului de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii pentru documentaţiile tehnico – economice aferente
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin
Ordinul ISC nr. 74/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din
9.02.,2007.

•

Cadrul legal cu privire la achiziţiile publice
¾ Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în
Monitorul Oficial nr 418 din 15.05.2006, aprobată şi modificată prin
Legea nr 337/2006 (numită în continuare „OUG nr. 34/2006”)
¾ Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziţie publică în conformitate cu OUG nr. 34/2006, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, publicată în Monitorul Oficial nr.
625 din 20.07.2006,modificată prin HG nr. 1056/ 2006 şi nr. 1337/
2006 (numită în continuare „DG 925/ 2007)
¾ Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice în conformitate
cu OUG nr. 34/ 2004 aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRMAP nr.
155/ 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 894bis din date de
2.11.2006 (numit în continuare „Ghidul Achiziţiilor Publice”)
¾ Regulament pentru controlul atribuirii contractelor de achiziţii publice,
aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRMAP nr. 26/ 2007, publicat în
Monitorul Oficial nr. 102 din date de 09.02.2007

•

Cadrul legal referitor la finanţele publice:

.
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¾ Legea nr. 500/2002 referitoare la finanţele publice, publicată în
Monitorul Oficial nr.597 din 13.08.2002 şi modificată prin Legea nr
314/2003, Legea nr. 96/2006 şi HG nr. 1865/ 2006 (numită în
continuare „Legea nr. 600/ 2002”)
¾ Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru
efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în
Monitorul Oficial nr. 109 din 5.02.2004, modificată prin Hotărârile De
Guvern nr. 525/2004, 712/2004, 1451/2004, 728/2006 (numită în
continuare „HG nr. 264/ 2003”)
¾ Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente
utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial nr. 622 din
30.08.2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003 si
modificata prin Ordonanţele Guvernamentale nr. 94/2004, 53/2005 şi
12/2007 (denumită în continuare OG nr. 79/2003)
¾ Normele de aplicare ale OG nr. 79/2003 aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1510/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 914 din
20.12.2003 si modificata prin Hotărârea Guvernului nr. 2396/2004 şi
1358/ 2006
•

Prevederile relevante ale Codului Civil, Codului Comercial, Codului Fiscal
(Legea nr. 571/2003 ce aprobă Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial
nr. 927 din 23.12.2003, modificată) şi Normelor Fiscale (Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004 ce aprobă normele metodologice de implementare a
Codului Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 6.02.2004,
modificată).

1.4

Documentele standard de licitaţie

Structura documentelor standard de licitaţie
Documentele standard pentru licitarea contractelor pentru lucrări includ
următoarele:
•

Volumul 1: Instrucţiuni pentru Ofertanţi

•

− Invitaţie de participare la ofertare
− Instrucţiuni pentru Ofertanţi
− Scrisoare de Ofertă şi Anexă la Ofertă
− Formulare pentru garanţiile de participare la licitaţie
− Chestionar
− Glosar
− Grilă de evaluare
Volumul 2: Condiţii de Contract

•

− Scrisoare de Ofertă, inclusiv Anexă la Ofertă
− Modelul Acordului Contractual
− Condiţii Generale de Contract
− Condiţii Speciale de Contract
− Formulare de garanţii
Volumul 3: Specificaţii Tehnice

.
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•

Volumul 4: Lista de Cantităţi

•

Volumul 5: Documentele proiectului şi Planşele

Condiţii generale de Contract
Condiţiile Generale de Contract vor fie cele pregătite în cadrul Activităţii 1 a
Contractului pentru Servicii preluat de către BCEOM în numele Consorţiului
COWI, şi aprobate prin Ordinul Comun MEF/MT/MDLPL nr
915/465/415/2008:
•
•
•

Condiţii de Contract pentru Construcţii, ediţia întâi 1999
Condiţii de Contract pentru Echipamente si Construcţie
Proiectare, ediţia întâi 1999
Forma Scurtă a Contractului, ediţia întâi 1999

inclusiv

Modele
Prezentul Ghid al Beneficiarului pentru Utilizarea Condiţiilor Speciale de
Contract constituie un îndrumar pentru Beneficiarii români în elaborarea
Condiţiilor Speciale de Contract şi a Anexei la Ofertă.
Ghidul asigură:
•
•
•

Îndrumare Clauză-cu-Clauză pentru Condiţiile Speciale de Contract
Modele de formulare de garanţii
Modele pentru documentele contractuale selectate.

Părţile ce rămân din documentele standard de licitaţie nu vor fi tratate de
prezentul Ghid al Beneficiarului pentru Utilizarea Condiţiilor Speciale de
Contract

1.5

Mulţumiri

Consultantul mulţumeşte Comitetului de Coordonare, Grupului de Lucru
precum şi interlocutorilor din AM Ex- ISPA pentru asistenţa competentă
oferită.
Versiunea preliminară a Condiţiilor de Contract Obligatorii şi Suplimentare a
fost discutată în detaliu cu interlocutorii din AM Ex- ISPA şi cu Grupul de
Lucru, iar apoi a fost prezentată Comitetului de Coordonare. În data de 6
decembrie 2006 a avut loc un Seminar pe această temă, cu toţi beneficiarii.

.
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2

Reguli de bază pentru Contractele pentru
Lucrări

2.1

Reguli cu privire la achiziţiile publice

În România, regulile cu privire la achiziţiile publice sunt definite în Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată şi modificată prin Legea nr.
337/ 2006. În plus, regulile detaliate sunt formulate în Normele de
Implementare a ordonanţei menţionate, publicate în HG nr.925 / 2006
modificată şi completată de HG nr. 1337/2006.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 menţionată mai sus transpune
în legislaţia română prevederile relevante ale Directivei Europene nr.
18/2004/CE ce defineşte regulile şi procedurile globale cu privire la achiziţiile
publice în toată Uniunea Europeană.

2.2

Procedura de licitaţie şi Condiţiile de Contract

Procedura de licitaţie şi Condiţiile de Contract sunt procese diferite şi nu se
suprapun. Este de preferat a nu se introduce referiri la Condiţiile de Contract în
Instrucţiunile către Ofertanţi pentru că, în cel mai bun caz, acestea vor repeta
doar prevederile versiunii provizorii a Condiţiilor de Contract anexate la
dosarul de licitaţie, iar în cel mai rău caz, sunt în conflict cu acestea.
Mai mult, dosarul de licitaţie şi propunerea Antreprenorului nu au nici o
valoare după semnarea Contractului, în afara situaţiei în care acestea sunt
incluse ca parte a documentelor contractuale. Ca urmare, este recomandabil a
analiza în mod serios ce documente trebuie să facă parte din Contract.
Trebuie de asemenea menţionat faptul că procedura de licitaţie de încheie după
semnarea contractului asociat (sau după anularea procedurii). Ca urmare, în
cazul rezilierii Contractului, în mod legal nu este posibil să se revină la
Ofertantul clasat pe locul al doilea în procesul de licitaţie original.
În sfârşit, trebuie înţeles că procedurile de licitaţie nu înlocuiesc administrarea
adecvată şi eficientă a Contractului. Criteriile utilizate în procesul de licitaţie
trebuie să fie proporţionale cu cerinţele proiectului, fără a stabili constrângeri
nerezonabile. Dorinţa Autorităţii Contractante de a avea un „Antreprenor bun”
nu trebuie să rezulte într-o denaturare a competiţiei sau în cerinţe artificiale.

2.3

Reguli cu privire la achiziţiile publice după
semnarea Contractului

Chiar dacă procedura de licitaţie se încheie după semnarea Contractului,
anumite reguli cu privire la achiziţiile publice trebuie respectate pe toată durata
de desfăşurare a Contractului.

.
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În special, modificările Contractului original ce incorporează lucrări
suplimentare (inclusiv cantităţi suplimentare) şi care au ca rezultat creşterea
Valorii de Contract Acceptate sunt considerate drept „procedură negociată fără
publicarea prealabilă a anunţului de licitaţie” şi sunt posibile din punct de
vedere legal numai într-una din situaţiile descrise în Articolul 122 al
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

2.4

Condiţiile Speciale

Condiţiile de Contract FIDIC definesc un echilibru atent între drepturile şi
obligaţiile ambelor părţi, Beneficiar şi Antreprenor. Acest echilibru este unul
din elementele care au asigurat succesul acestor Condiţii de Contract şi
utilizarea lor la scară mare în întreaga lume.
Este deci recomandat ca Beneficiarii, atunci când pregătesc versiunea
preliminară a Condiţiilor Speciale de Contract, să menţină acest echilibru şi să
se abţină de la modificarea acelor prevederi care par a favoriza Antreprenorul
(cum ar fi Sub-Clauza 2.4), păstrând numai prevederile care favorizează
Beneficiarul.

2.5

Administrarea Contractului

Condiţiile de Contract FIDIC favorizează un tip modern de administrare a
Contractului, cu următoarele aspecte:
•

Relaţiile dintre Părţi trebuie orientate către executarea Lucrărilor într-o
manieră satisfăcătoare în care trebuie să se regăsească concilierea şi
acordul şi nu atitudinile „agresive”

•

Pentru un progres adecvat al Lucrărilor, este absolut necesară menţinerea
unui flux de numerar adecvat.

•

Revendicările trebuie notificate şi tratate la timpul cuvenit. Părţile trebuie
să evite, cu ajutorul Inginerului, să transforme revendicările în dispute dar
trebuie să încerce să găsească soluţii rezonabile într-un timp rezonabil.

.
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3

Documentele FIDIC 1999

3.1

Documentele FIDIC 1999

Aşa cum se menţionează în capitolul de Introducere al documentelor,
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaţia Internaţională a
Inginerilor Consultanţi - FIDIC) a publicat, în 1999, Primele Ediţii a patru noi
forme standard de contract
•

CONS - Condiţiile de Contract pentru Construcţii, care se recomandă
pentru clădiri sau lucrări inginereşti proiectate de către Beneficiar sau de
către reprezentantul acestuia, Inginerul. Potrivit aranjamentelor uzuale
pentru acest tip de contract, Antreprenorul execută lucrările în
conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar. Totuşi, lucrările
pot include unele elemente pentru lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau
de construcţii proiectate de către Antreprenor.

•

E&CP - Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii
inclusiv Proiectare, care se recomandă pentru furnizarea echipamentelor
electrice şi / sau mecanice şi pentru proiectarea şi execuţia clădirilor sau
lucrărilor inginereşti. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de
contract, Antreprenorul, în conformitate cu cerinţele Beneficiarului,
întocmeşte proiectul şi furnizează echipamente şi / sau execută lucrări care
pot include orice combinaţie de lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau
de construcţii.
• Condiţiile de Contract pentru PAC/ Proiecte la Cheie, care pot să
corespundă asigurării, la cheie, a unui proces tehnologic, a unei centrale
electrice, a unei uzine sau instalaţii similare, a unui proiect de infrastructură
sau alt tip de proiect, unde (i) este cerut un grad mai mare de siguranţă
referitor la costul final şi durata de execuţie, şi (ii) Antreprenorul îşi asumă
responsabilitatea totală pentru proiectarea şi execuţia proiectului,
Beneficiarul implicându-se în mică măsură. Potrivit aranjamentelor uzuale
pentru proiectele "la cheie", Antreprenorul realizează Proiectarea, Achiziţia
şi Construcţia (PAC), furnizând un produs complet, pregătit pentru a fi pus
în funcţiune ("la cheie").
• Forma Scurtă a Contractului, care se recomandă pentru clădiri sau lucrări
inginereşti cu valoare relativ redusă. În funcţie de tipul de lucrare şi de
circumstanţe, această formă de contract poate, de asemenea, să fie potrivită
pentru contracte cu valoare mai mare, în special pentru lucrări relativ
simple sau lucrări repetitive, sau unor lucrări de scurtă durată. Potrivit
aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul execută
lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar sau de
către reprezentantul acestuia (dacă există), dar această formă de contract
poate de asemenea să fie potrivită pentru un contract care include, sau
cuprinde integral, lucrări civile, mecanice, electrice şi / sau de construcţii,
proiectate de către Antreprenor.

Formele de contract sunt recomandate pentru uz general în cazurile în care se
organizează licitaţii internaţionale. În anumite jurisdicţii pot fi necesare
modificări ale formelor de contract, mai ales în cazul în care Condiţiile
urmează a fi folosite pentru contracte interne.

.
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FIDIC consideră că textele oficiale şi autentice sunt versiunile în limba
engleză.

3.2

Alegerea între documentele FIDIC

Condiţiile de Contract FIDIC sunt elaborate ca un ansamblu coerent care
corespunde fiecărui subiect tratat în prevederi formulate similar în fiecare
Carte FIDIC. Alegerea Cărţii potrivite este esenţială pentru succesul
Proiectului.
O îndrumare generală este oferită în Ghidul Contractelor FIDIC – emis în anul
2000 – după cum este rezumat mai jos.
Valoare relativ mică a Contractului, perioadă de construcţie scurtă sau
care implică lucrări repetitive
Dacă preţul Contractului este relativ mic (de exemplu mai mic decât 500.000
EUR) sau perioada de construcţie este scurtă (de exemplu, mai mică de 6 luni)
sau Lucrările implicate sunt relativ simple sau repetitive (lucrările de dragaj
sunt un bun exemplu), atunci se poate lua în considerare utilizare Formei Scurte
de Contract, indiferent dacă proiectarea este făcută de către Beneficiar sau
Antreprenor, sau dacă proiectul implică lucrări de construcţie, electrice,
mecanice sau alte lucrări inginereşti. În conformitate cu prevederile Ordinului
Comun MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008, autorităţile contractante pot
opta pentru utilizarea Formei Scurte de Contract pentru contracte de o valoare
de până la 5 milioane de euro.
Proiecte mai mari sau mai complexe
1. Cea mai mare parte a proiectării va fi efectuată de către Beneficiar (sau
Inginer)?
-

Ca şi în cazul proiectelor tradiţionale (de exemplu, infrastructură,
clădiri, energie hidroelectrică, etc.), Beneficiarul realiza proiectarea
aproape în întregime (exceptând poate detaliile de construcţii,
armăturile, etc.)

-

Inginerul administra Contractul, monitoriza lucrările de construcţie şi
aproba plăţile.

-

Beneficiarul era deplin informat, putea efectua modificări, etc.

-

Plăţile erau efectuate potrivit listelor de cantităţi sau sumelor forfetare
pentru lucrările efectuare aprobate

Dacă aceasta este ceea ce se doreşte – atunci alegeţi Cartea roşie FIDIC
(CONS)
2.

Cea mai mare parte a proiectării va fi efectuată de către Antreprenor?

.
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-

Ca şi în cazul proiectelor tradiţionale (de exemplu, lucrări electrice şi
mecanice, inclusiv montarea pe şantier), Antreprenorul realiza cea mai
mare parte a proiectării (de exemplu, detalii de execuţie pentru
centrală sau echipament ), astfel încât echipamentul să îndeplinească
cerinţele din schiţa condiţiilor tehnice sau de performanţă pregătită de
către Beneficiar, iar în proiectele de construcţie inclusiv proiectare şi a
proiectelor la cheie, Antreprenorul realiza de asemenea cea mai mare
parte a proiectării (nu numai proiectarea echipamentelor, dar şi a
diferitelor proiecte de infrastructură şi a altor tipuri de proiecte), iar
proiectul trebuia să fie conform condiţiilor tehnice sau de performanţă
pregătite de către Beneficiar.

-

Inginerul (sau reprezentantul Beneficiarului) administra Contractul,
monitoriza producţia sau montarea pe Şantier sau lucrările de
construcţie şi aproba plata.

-

Plata se efectua în funcţie de atingerea etapelor importante în general
pe bază de sumă forfetară.

Dacă aceasta este ceea ce se doreşte – atunci alegeţi Cartea galbenă FIDIC
(E&CP)

3.

Este un Proiect de reconstrucţie sau renovare sau alt tip de Proiect?
Verificaţi întrebările de mai sus, după caz, şi alegeţi în consecinţă.

.
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4

Cartea roşie FIDIC

4.1

Introducere

Prezentul capitol oferă îndrumare pentru pregătirea Condiţiilor Speciale de
Contract şi a Anexei la Ofertă pentru Contractele de Lucrări, utilizând
Condiţiile de Contract FIDIC pentru construcţii, Prima Ediţie publicată în 1999,
adică Cartea roşie FIDIC.
Condiţiile Generale de Contract FIDIC au fost traduse în limba română,
completate cu un set de Condiţii Speciale obligatorii necesare pentru
armonizarea cu prevederile legislaţiei naţionale şi aprobate prin Ordinul Comun
MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008
Ghidul oferă îndrumare şi propuneri pentru Condiţiile Speciale de Contract
Obligatorii şi Suplimentare propuse.

4.2

Ghid FIDIC

În elaborarea Condiţiilor Generale de Contract pentru Construcţii, s-a
recunoscut faptul că, în timp ce multe Sub-Clauze au aplicabilitate generală,
există şi unele Sub-Clauze care trebuie în mod necesar modificate pentru a
corespunde circumstanţelor relevante unui anumit Contract. Sub-Clauzele
pentru care s-a considerat că se pot aplica mai multor Contracte (dar nu tuturor)
au fost incluse in Condiţiile Generale, pentru a facilita incorporarea acestora în
fiecare Contract.
Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de
Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile Părţilor. Va fi necesar să se
elaboreze Condiţiile Speciale pentru fiecare Contract în parte, şi să se ia în
considerare acele Sub-Clauze din Condiţiilor Generale care menţionează
Condiţiile Speciale.
Pentru această ediţie, Condiţiile Generale de Contract au fost elaborate pe baza
următoarelor principii:
•

Plăţile interimare şi finale vor fi stabilite prin măsurători, prin aplicarea
tarifelor şi preţurilor din Lista de Cantităţi.

•

Dacă formularea din Condiţiile Generale necesită date suplimentare, atunci
(cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt atât de descriptive încât
trebuie detaliate în Specificaţii) Sub-Clauza face referire la acele date
conţinute în Anexa la Ofertă, datele fiind stabilite de către Beneficiar, sau
inserate de către Ofertant.

•

Acolo unde o sub-clauză din Condiţiile Generale tratează o problemă în
care este posibil ca termeni contractuali diferiţi să se aplice unor contracte
diferite, principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost următoarele:

.
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(a) utilizatorii vor găsi mai convenabil faptul că unele prevederi pe care
aceştia nu doresc să le aplice pot fi pur şi simplu anulate sau
neevocate, în comparaţie cu redactarea unui text adiţional (în
Condiţiile Speciale) deoarece Condiţiile Generale nu acoperă cerinţele
lor; sau
(b) în alte cazuri, acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerată a
fi necorespunzătoare, sub-clauza conţine prevederi care s-a considerat
că pot fi aplicate majorităţii contractelor.
De exemplu, Sub-Clauza 14.2 [Plata în avans] este inclusă numai pentru uzul
cititorilor, nu datorită unei strategii FIDIC referitoare la Plăţile în avans.
Această Sub-Clauză devine inaplicabilă (chiar dacă nu este anulată) dacă este
ignorată prin nespecificarea sumei de plată în avans. De aceea este de reţinut că
anumite prevederi conţinute în Condiţiile Generale pot să nu se potrivească
unui Contract aparent tipic.
Alte informaţii referitoare la aceste aspecte, exemple de formulare pentru alte
prevederi şi alte materiale explicative şi exemple de formulare care să ajute la
elaborarea Condiţiilor Speciale şi a altor documente de ofertă sunt incluse în
această publicaţie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale.
Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare, acesta trebuie verificat
pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime contextului
specific; dacă nu, aceasta trebuie modificată.
Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte
modificări sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate
fie cu Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale. Este
esenţial ca toate aceste sarcini preliminare şi întregul proces de pregătire a
documentelor de licitaţie să fie încredinţat unui personal cu experienţă
relevantă, inclusiv în aspecte contractuale, tehnice şi de achiziţie.
Publicaţia se încheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofertă, Anexă la
Ofertă (care furnizează o listă de verificare a sub-clauzelor care se referă la
această Anexă), Acordul Contractual şi alternative pentru Acordul de
Adjudecare a Disputelor. Acest Acord de Adjudecare a Disputelor furnizează
textul pentru acordul între Beneficiar, Antreprenor şi Adjudecator persoana
desemnată pentru a funcţiona ca membru unic CAD sau ca membru al unei
comisii de adjudecare a disputelor formată din trei persoane şi include (prin
referinţa) termenii din Anexa la Condiţiile Generale.
În plus, FIDIC a publicat un ghid de utilizare a Condiţiilor de Contract pentru
Construcţii, pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi pentru
PAC/ Proiecte la Cheie.
Pentru clarificarea secvenţei activităţilor de Contract, se poate face referire la
diagramele prezentate pe următoarele două pagini şi la Sub-clauzele enumerate
mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menţionate, de asemenea, în
diagramele respective). Diagramele sunt informative şi nu trebuie să fie luate
în considerare în interpretarea Condiţiilor de Contract.
1.1.3.1 & 13.7
1.1.3.2 & 8.1
1.1.6.6 & 4.2
1.1.4.7 & 14.3
1.1.3.3 & 8.2
1.1.3.4 & 9.1

Dată de Bază
Dată de Începere a Lucrărilor
Garanţie de Bună Execuţie
Certificat Interimar de Plată
Durată de Execuţie (conform prelungirii potrivit 8.4)
Teste la Terminare

.
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1.1.3.5 & 10.1
1.1.3.6 & 12.1
1.1.3.7 & 11.1

Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor
Teste după Terminare (dacă este cazul)
Perioada de Notificare a Defecţiunilor (conform
prelungirii potrivit 11.3)
Proces Verbal de Recepţie Finală
Certificatul Final de Plată

1.1.3.8 & 11.9
1.1.4.4 & 14.13

Elaborarea
Documentelor
de ofertă

Predarea
Ofertei

Emiterea
Scrisorii de
Acceptare

8.1Data de
Începere a
lucrărilor

Data
de Incepere

10.1
Emiterea Procesului Verbal
de Recepţie la
Terminarea Lucrărilor

8.2 Durata de
execuţie1

28 z

<28z

Perioadă de
ofertare

Perioada de
Notificare a
Defecţiunilor3

Întârzieri datorate
Antreprenorului2

4.2 Emiterea Garanţiei
de Bună Execuţie

11.9
Emiterea
Procesului Verbal
de Recepţie Finală

11 Notificarea
defecţiunilor

9.1 Teste la Terminarea
Lucrărilor2

<21z

Remedierea
defecţiunilor
4.2 Returnarea
Garanţiei de Bună
Execuţie

Secvenţă tipică a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Construcţii
1.

Durata de Execuţie trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile la care se
adaugă orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 8.4.
Pentru indicarea secvenţei evenimentelor, graficul de mai sus se bazează pe situaţia în
care Antreprenorul nu reuşeşte să se conformeze Sub-Clauzei 8.2.
Perioada de Notificare a Defecţiunilor trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr
de zile, la care se adaugă orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 11.3.

2.
3.

14.3 Antreprenorul
prezintă Inginerului
Situaţia de Lucrări

Fiecare dintre
plăţile lunare
(sau alte plăţi)
interimare

Plata finală

14.6 Inginerul emite
Certificatul Interimar
de Plată

14.7 Beneficiarul face
plata către Antreprenor

<56z
<28z

Inginerul verifică situaţia de
lucrări, Antreprenorul
transmite informaţii

14.11 Antreprerorul
transmite Inginerului proiectul
de situaţie finală de lucrări

<28z

<56z

14.11 Antreprenorul transmite
14.13 Inginerul emite
Situaţia Finală de Lucrări
Certificatul Final de Plată
şi scrisoarea de descărcare, conform
Sub-Clauzei 14.12

14.7 Beneficiarul
efectuează plata
.
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Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul plăţilor prevăzute în Clauza 14

8.1Data de Începere
a Lucrărilor

20.2 Părţile
numesc CAD

20.4 Una din părţi
supune CAD

20.4 Una din părţi
poate emite o
“notă de
neacceptare”

Părţile prezintă
documentele

20.6 Una din părţi
poate iniţia procesul
de arbitraj

Soluţionarea pe
cale amiabilă

către CAD

<28z

<84z

<28z

>56z

CAD decide

Numirea
arbitrului / lor

Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul disputelor prevăzute în Clauza 20

4.2.1 Introducere
Condiţiile de Contract pentru Construcţii – Cartea roşie FIDIC- au fost
elaborate de către FIDIC şi sunt recomandate pentru uz general în scopul
construcţiei de clădiri sau lucrări inginereşti pentru care se organizează licitaţii
internaţionale.
Sunt necesare modificări ale Condiţiilor, în scopul adaptării acestora legislaţiei
române în vigoare.

.
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Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul
execută Lucrările în conformitate cu un proiect asigurat de către Beneficiar sau
de către reprezentantul acestuia, Inginerul. Deşi aceste Condiţii au în vedere
posibilitatea ca Antreprenorului să i se ceară proiectarea unor părţi a Lucrărilor
Permanente, ele nu sunt destinate pentru a fi utilizate în cazurile în care
Antreprenorul proiectează majoritatea Lucrărilor. Pentru aceste Lucrări, ar fi
mai potrivită utilizarea Condiţiilor de Contract FIDIC pentru Echipamente şi
Construcţii inclusiv Proiectare sau Condiţiile de Contract pentru PAC/ Proiecte
la Cheie.
Prezentul Ghid este destinat pentru a asigura asistenţă celor ce elaborează
Condiţii Speciale oferindu-le opţiuni pentru diferite Sub-Clauze acolo unde este
cazul. Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare, acesta trebuie
verificat pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime
contextului specific; dacă nu, aceasta trebuie modificată.
În elaborarea Condiţiilor de Contract care vor fi incluse în documentele de
licitaţie pentru un contract, poate fi utilizat următorul text:
„Condiţiile de Contract includ „Condiţiile Generale”, care fac parte din
„Condiţiile de Contract pentru Construcţii”, Ediţia Întâi 1999 publicată de
către Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC – Federaţia
Internaţională a Inginerilor Consultanţi), şi următoarele „Condiţii Speciale”,
care cuprind modificări şi adăugiri aduse Condiţiilor Generale”.
Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte modificări
sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate fie cu
Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale.
Condiţiile Generale nu cuprind Sub-Clauze care necesită includerea de date sau
informaţii în Condiţiile Speciale. Condiţiile Generale fac referire la acele date
conţinute în Anexa la Ofertă sau (pentru aspectele tehnice) în Specificaţii.

4.2.2 Elaborarea Documentelor de Licitaţie
Elaborarea documentelor de licitaţie trebuie să fie încredinţată unor ingineri cu
experienţă corespunzătoare, care sunt familiarizaţi cu aspectele tehnice ale lucrărilor
cerute. Este recomandată efectuarea unei verificări de către avocaţi cu calificare
corespunzătoare.
Documentele de licitaţie transmise Ofertanţilor vor fi alcătuite din Condiţii de
Contract, Specificaţii, Planşe, şi Scrisoarea de Ofertă şi Listele ce vor fi completate de
către Ofertant.

Pentru acest tip de Contract, în care Lucrările sunt evaluate prin măsurare, Lista
de Cantităţi va fi de obicei Lista cea mai importantă. Va fi de asemenea
necesară o Listă a Lucrărilor în Regie, pentru ca lucrările minore să fie evaluate
pe baza costurilor.

.
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În plus, fiecare Ofertant trebuie să primească datele la care se face referire în
Sub-Clauza 4.10, şi Instrucţiunile pentru Ofertanţi, care să îi informeze asupra
oricăror aspecte speciale pe care Beneficiarul doreşte ca aceştia să ţină cont
atunci când determină preţurile din Lista de Cantităţi dar care nu fac parte din
Contract.
Atunci când Beneficiarul acceptă Scrisoarea de Ofertă, Contractul (care va intra
apoi în vigoare) include aceste Liste completate.
Specificaţiile
Specificaţiile pot include probleme la care se face referire în câteva sau în toate
Sub-Clauzele următoare:
1.8 Cerinţe pentru Documentele Antreprenorului
1.13 Autorizaţii ce trebuie obţinute de către Beneficiar
2.1 Dreptul de acces pe etape asupra fundaţiilor, structurilor, echipamentelor
sau mijloace de acces
4.1 Proiectele Antreprenorului
4.6 Alţi Antreprenori (şi alţii) pe Şantier
4.7 Stabilirea coordonatelor, liniilor, şi punctelor de referinţă
4.14 Terţi
4.18 Protecţia mediului
4.19 Electricitate, apă, gaz şi alte servicii disponibile pe Şantier
4.20 Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit
5.1 Subantreprenori nominalizaţi
6.6 Facilităţi pentru personal
7.2 Probe
7.4 Testarea pe durata fabricării şi / sau construcţiei
9.1 Teste la Terminare
13.5 Sume provizionate.
Anexa la Ofertă
Multe Sub-Clauze ale Condiţiilor Generale fac referire la date conţinute în
Anexa la Ofertă, oferind o localizare uşoară a datelor care sunt solicitate de
obicei. Exemplele de formulare din Anexa D2 furnizează o listă cu
documentele cerute; dar nici în Condiţiile Generale, nici în exemplul de Anexă
a Ofertă, nu este indicat faptul că aceste date sunt stabilite de către Beneficiar
sau inserate de către Ofertant. Beneficiarul trebuie să elaboreze Anexa la
Ofertă, pe baza acestor exemple de formulare, completând elementele conform
necesităţilor sale.
Beneficiarul poate cere Ofertanţilor date suplimentare, şi să includă un
chestionar în cadrul Listelor.

Instrucţiuni pentru Ofertanţi

.
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Ar putea fi necesar ca Instrucţiunile pentru Ofertanţi să specifice orice
constrângeri referitoare la elaborarea Anexei la Ofertă şi/ sau a Listelor, şi/ sau
să specifice volumul informaţiilor suplimentare pe care fiecare Ofertant trebuie
să le includă în Ofertă. Dacă fiecare Ofertant trebuie să transmită o garanţe a
companiei mamă şi/ sau o garanţie de participare la licitaţie, atunci aceste
cerinţe (care se aplică înaintea intrării în vigoare a Contractului) trebuie incluse
în Instrucţiunile pentru Ofertanţi: exemple de formulare sunt incluse în Anexa
D1 a acestui document.
Instrucţiunile pentru Ofertanţi pot include probleme la care se face referire în
câteva sau în toate Sub-Clauzele următoare:
4.3
4.9
9.1
18
20

4.3

Reprezentantul Antreprenorului (nume şi Curriculum Vitae)
Sistemul de Asigurare a Calităţii
Teste la Terminare
Asigurări
Adjudecarea disputelor

Îndrumare Clauză – cu – Clauză pentru Condiţiile
Speciale

Această secţiune are rol de ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale de
Contract pentru Cartea roşie FIDIC, cu o trecere în revistă clauză – cu -clauză.
4.3.1 Clauza 1 – Prevederi Generale
Sub-Clauza 1.1 - Definiţii
Datorită legislaţiei române în vigoare, a cerinţelor legislaţiei române cu privire
la achiziţiile publice şi pentru clarificarea Condiţiilor Generale, anumite
definiţii vor trebui modificate.
Următoarele definiţii ar trebui modificate:
•

În Sub-Clauza 1.1.1.1 definiţia Contractului trebuie să reflecte anularea
Scrisorii de Acceptare. Potrivit reglementărilor legislaţiei cu privire la
achiziţiile publice, Contractul se constituie prin semnarea Acordului
Contractual după trecerea unei perioade de timp obligatorii de la data
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, transmisă de către
Beneficiar Antreprenorului (Articolul 205 din OUG nr. 34/2006 şi
Articolul 94 a Hotărârii de Guvern nr. 925/2006). Modificarea acestei
definiţii este prevăzută în Condiţiile Speciale Obligatorii din Anexa .

•

În Sub-Clauza 1.1.1.3 va fi ştearsă definiţia Scrisorii de Acceptare.

•

În Sub-Clauza 1.1.1.3 se poate modifica definiţia „Datei de Bază” pentru a
reflecta o anumită dată calendaristică.

.
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•

Sub-clauza 1.1.3.5 se şterge şi se înlocuieşte cu definiţia Procesului Verbal
de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru a reflecta procesul de recepţie
a Lucrărilor de către o comisie numită de către Beneficiar potrivit
legislaţiei române (Articolul 15 al HG nr. 273/1994). Această definiţie este
prezentată în Condiţiile Speciale Obligatorii.

•

Sub-clauza 1.1.3.5 se şterge şi se înlocuieşte cu definiţia Procesului Verbal
de Recepţie Finală pentru a reflecta procesul de recepţie a Lucrărilor de
către o comisie numită de către Beneficiar potrivit legislaţiei române
(Articolul 15 al HG nr. 273/1994). Această definiţie este prezentată în
Condiţiile Speciale Obligatorii.

•

În noua Sub-Clauză 1.1.3.10 se va introduce definiţia „Certificatului de
Recepţie la Terminarea Lucrărilor” ca reprezentând documentul emis de
Inginer potrivit prevederilor clauzei 10. Această definiţie este prezentată în
Condiţiile Speciale Obligatorii.

•

În noua Sub-Clauză 1.1.3.11 se va introduce definiţia „Certificatului de
Recepţie Finală” ca reprezentând documentul emis potrivit sub-clauzei
11.9. Această definiţie este prezentată în Condiţiile Speciale Obligatorii.

•

În sub-clauza 1.1.4.1 se va modifica definiţia „Valoarea de Contract
Acceptată” pentru a reflecta eliminarea Scrisorii de Acceptare.

•

În Sub-Clauza 1.1.4.6 trebuie indicată „Moneda străină”.

•

În Sub-Clauza 1.1.4.8 „Moneda Locală” trebuie să fie definită ca fiind
RON (Leul românesc).

•

Trebuie introdusă noua Sub-Clauză 1.1.4.13 pentru a defini expresia „Preţ
Unitar” după cum urmează:
„Preţul Unitar este preţul unei cantităţi din Lista de Cantităţi exclusiv
TVA.”

•

În Sub-Clauza 1.1.6.2 „Ţară” trebuie definită ca fiind România.

•

În Sub-Clauza 1.1.6.5 „Legi” trebuie definită ca fiind legislaţia română,
legile, ordonanţele, deciziile, ordinele şi alte legi, reglementări şi hotărâri
ale oricărei autorităţi publice legal constituite, având putere de decizie în
România.

•

În Sub-Clauza 1.1.6.7 „Şantier” trebuie menţionat faptul că organizarea de
Şantier a Antreprenorului, în cele mai multe cazuri, nu face parte din
Şantier aşa cum este definit potrivit prevederilor Contractului.

Sub-Clauza 1.2 - Interpretări
Dacă referirile la „profit” trebuie specificate mai precis, Sub-Clauza 1.2 poate fi
modificată. Asemenea prevedere este recomandată pentru a furniza o referinţă
clară pe durata implementării, în special atunci când se evaluează revendicările.

.
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„În prezentele Condiţii, prevederile care includ expresia „Cost plus un profit
rezonabil” cer ca acest profit să fie a douăzecea parte (5%) din acest Cost.”
Sub-Clauza 1.3 - Comunicarea
Se atrage atenţia asupra importanţei cerinţelor primei propoziţii a
ultimului paragraf care, deşi aplicabile în multe Sub-Clauze, nu sunt
repetate în Condiţiile Generale. Nerespectarea lor poate avea consecinţe
serioase.
Sub-Clauza 1.4 – Legea şi Limba
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la această Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.5 – Prioritatea documentelor
De obicei este necesară o ordine a priorităţii, în cazul în care se descoperă
ulterior o contradicţie între documentele contractuale. În Sub-Clauza 1.5,
ordinea priorităţii va reflecta eliminarea Scrisorii de Acceptare (Art. 94(2) al
HG nr. 925 / 2006), precum şi faptul că, dacă pe durata de execuţie a
Contractului, anumite elemente ale Ofertei tehnice a Antreprenorului se
dovedesc a nu respecta cerinţele din Specificaţii, acestea din urmă vor avea
prioritate. (Art. 95(2) al HG nr. 925/2006). În Condiţiile Speciale Obligatorii
este inclusă o propunere de modificare.
Este recomandată integrarea componentelor semnificative ale propunerii
Antreprenorului (personal cheie, echipamente cheie, metoda de lucru, schema
asigurării calităţii, planurile de management al traficului şi / sau de protecţie a
mediului) ca parte a Contractului (documente listate în paragraful (h) al
prezentei Sub-Clauze), pentru a se asigura aplicabilitatea acestei propuneri.
Chiar dacă Contractul specifică în mod clar prioritatea documentelor, trebuie
verificată coerenţa acestora cu documentele de licitaţie iar corecţiile, dacă sunt
necesare, vor fi introduse înaintea semnării Contractului. Mai mult, în cazul în
care programul Antreprenorului este inclus în documentele contractuale, este
recomandabilă menţionarea faptului că orice referire la date calendaristice este
numai cu titlu indicativ, în special dacă semnarea Contractului sau Data de
Începere a Lucrărilor au loc cu întârziere faţă de programul de lucru iniţial.
Sub-Clauza 1.6 – Acordul Contractual
Se va şterge prima propoziţie a Sub-Clauzei 1.6 cu scopul de a reflecta
eliminarea Scrisorii de Acceptare.
Modelul Acordului Contractual trebuie inclus în documentele de licitaţie ca
anexă a Condiţiilor Speciale. Modelele contractuale din Anexa D2 includ un
exemplu de Acord Contractual.
Sub-Clauza 1.7 - Cesionarea
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În situaţia în care Contractul este încheiat ca urmare a unei proceduri de
achiziţie publică, cesiunea de către Antreprenor a totalităţii sau a unei părţi a
Lucrărilor (chiar dacă s-ar face cu acordul prealabil al Beneficiarului) este un
subiect sensibil, deoarece poate fi considerată un mijloc de evitare a
prevederilor legale obligatorii cu privire la achiziţiile publice. Acest model de
Contract de lucrări inclus în Formularul 5 ataşat Ghidului Achiziţiilor Publice
permite cesiunea contractului de lucrări de către Antreprenor, cu acordul
prealabil al Beneficiarului, cu condiţia ca Antreprenorul să rămână responsabil
în faţa Beneficiarului pentru execuţia oricărei obligaţii prevăzute în contract.
Sub-Clauza 1.8 – Păstrarea şi furnizarea documentelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.9 – Întârzieri în transmiterea Planşelor sau Instrucţiunilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.10 – Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către
Beneficiar
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.11 – Utilizarea documentelor Beneficiarului de către
Antreprenor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.12 – Informaţii confidenţiale
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.13 – Respectarea legilor
Beneficiarul ar trebui să menţioneze, atunci când este relevant, normele
specifice pe care Antreprenorul trebuie să le respecte. Aceasta ar trebui făcută
în următoarea formă:
“Legile aplicabile cu o relevanţă specială pentru Contract includ, dar nu
sunt limitate la: Legea nr. Xxx” …. (se vor enumera actele normative relevante
pentru contractul în cauză)
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Este recomandată precizarea sferei de cuprindere a paragrafului (b), de
exemplu:
„Cu excepţia autorizaţiei de construire ce va fi obţinută de către Beneficiar,
autorizaţiile şi / sau permisele cerute de autorităţile naţionale / locale
competente vor fi obţinute de către Antreprenor, pe cheltuiala proprie. Aceste
permise includ, printre altele, autorizaţii pentru organizarea de şantier,
devierile de trafic, permise rutiere, permise de rezidenţă şi de lucru, permise
pentru comunicaţii radio, permise pentru relocarea utilităţilor publice, etc.
În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor SubClauzei 8.1 [Începerea lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului o
planificare detaliată a Lucrărilor, împreuna cu o listă a tuturor permiselor
necesare şi a termenelor pentru obţinerea acestora, în scopul executării în
bune condiţii a Lucrărilor conform programului pregătit şi actualizat potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de execuţie].
Sub-Clauza 1.14 – Obligaţii Comune şi Individuale
În cazul unui Contract mai mare, trebuie menţionate cerinţele detaliate pentru
asociere. De exemplu, ar fi oportun ca fiecare membru să transmită o garanţie a
societăţii mamă. În Anexa D1- modele de formulare de garanţie, este anexat un
model pentru această garanţie.
Sub-clauza specială corespondentă poate fi formulată în felul următor:
„Fiecare membru al asocierii/ consorţiului va furniza o garanţie a societăţii
mamă în forma ataşată în Anexa [se va introduce numărul anexei].”
Aceste cerinţe, care se aplică înaintea intrării în vigoare a Contractului, trebuie
incluse în Anexa la Ofertă.
Beneficiarul va dori ca liderul asocierii să fie stabilit într-o etapă de început,
furnizând un singur punct de contact ulterior, şi nu va dori să fie implicat în
disputele dintre membrii asocierii. Beneficiarul trebuie să studieze cu atenţie
acordul de asociere, care poate trebuie să fie aprobat de către instituţiile care
finanţează proiectul.
Nouă Sub-Clauză 1.15 Confidenţialitatea detaliilor
Dacă este cerută confidenţialitatea, se poate adăuga o nouă Sub-Clauză.
Formularea acesteia ar putea fi următoarea:
„Antreprenorul va considera detaliile Contractului drept private şi
confidenţiale, în măsura în care aceasta nu afectează desfăşurarea obligaţiilor
contractuale sau respectarea legislaţiei în vigoare. Antreprenorul nu va
publica, nu va permite publicarea şi nu va divulga nici o caracteristică a
Lucrări în publicaţii comerciale sau tehnice sau în altă parte, fără acordul
prealabil în scris la Beneficiarului.”
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4.3.2
Clauza 2 - Beneficiarul
Sub-Clauza 2.1 – Dreptul de acces pe Şantier
Dacă dreptul de acces pe Şantier nu poate fi acordat, în mod exclusiv atât iniţial
cât şi după aceea, vor fi furnizate detalii în acest sens. Beneficiarul va acorda o
atenţie deosebită acestei Sub-Clauze, deoarece nerespectarea obligaţiilor ce
rezultă din prevederile acesteia reprezintă un eşec grav ce poate duce la
rezilierea Contractului de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei
16.2.
În cazul în care dreptul de acces pe Şantier va fi acordat în etape, este
recomandată definirea Sectoarelor (în Anexa la Ofertă) şi definirea în cadrul
acestei Sub-Clauze a termenului în care se va acorda dreptul de acces pe
Şantier.
În cazul în care dreptul de acces pe Şantier şi posesiunea Şantierului nu sunt
garantate în mod exclusiv, acest lucru ar trebui menţionat în mod clar,
împreună cu toate amănuntele.
În cazul în care dreptul de acces pe Şantier va fi garantat numai pentru Sectoare
limitate şi / sau pentru durată de timp limitată (cum este cazul reabilitărilor de
căi ferate), Beneficiarul trebuie să specifice acest lucru şi să definească
procedura ce va fi aplicată precum şi principalele constrângeri / parametri .
Şantierul nu include zonele de lucru suplimentare pe care Antreprenorul ar
putea să le solicite, aşa cum sunt definite în Sub-Clauza 4.23. Totuşi, în cazul
special al devierilor temporare cerute în mod special de către Beneficiar (de
exemplu, în cazul lucrărilor la poduri), terenul necesar va fi pus la dispoziţie de
către acelaşi Beneficiar.
De asemenea, este recomandabil a se preciza ce implică dreptul de acces la
Şantier în ceea ce priveşte exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de pe Şantier
şi în ceea ce priveşte traficul
Sub-Clauza 2.2 Autorizaţii, Acorduri , Aprobări
Referitor la paragraful (a), este indicată includerea tuturor informaţiilor
relevante în ofertă şi apoi în documentele contractuale, şi în mod special în
Specificaţii. Trimiterile la legi şi standarde vor fi incluse din motive formale,
dar documentele contractuale trebuie să fie, pe cât posibil, suficient de
cuprinzătoare, în scopul facilitării accesului la piaţă.

Sub-Clauza 2.3 Personalul Beneficiarului
Aceste prevederi trebuie să se reflecte în contractele Beneficiarului încheiate cu
oricare alţi antreprenori care execută sau vor executa lucrări pe Şantier.
Lucrările ce vor fi executate de aceşti alţi antreprenori vor fi descrise în
documentele de licitaţie, şi vor fi specificate aspecte precum coordonarea şi
siguranţa.
Sub-Clauza 2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar
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Este posibilă introducerea unei definiţii mai precise a ceea ce vor fi considerate
„dovezi rezonabile”, de exemplu în cazul contractelor de durată lungă. Totuşi,
este recomandat a nu se şterge Sub-Clauza în totalitate, deoarece Antreprenorii
ar fi preocupaţi de această anulare. Anticiparea unui risc în această privinţă se
va reflecta în preţuri.
S-a remarcat faptul că această Sub-Clauză este utilizată îndeosebi atunci când
apar depăşiri importante ale costurilor (inclusiv datorită revendicărilor
Antreprenorului), deoarece în general se presupune că Beneficiarii au asigurată
finanţarea corespunzătoare Valorii de Contract Acceptată, înainte de semnarea
Contractului.
Sub-Clauza 2.5 Revendicările Beneficiarului
Trebuie subliniat faptul că, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.7,
Beneficiarului nu îi este permisă efectuarea de deduceri din valorile aprobate de
către Inginer (Condiţiile Speciale Obligatorii permit totuşi corectarea erorilor
matematice). Ca urmare, procedura definită în prezenta Sub-Clauză va fi
utilizată în cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu o sumă aprobată sau
doreşte să a aplice diverse penalităţii (ca de exemplu, penalităţi pentru
întârziere).
4.3.3 Clauza 3 - Inginerul
Sub-Clauza 3.1 Responsabilităţile şi Autoritatea Inginerului
Cerinţele referitoare la obţinerea aprobării Beneficiarului trebuie precizate în
Condiţiile Speciale.
Această listă poate fi extinsă sau restrânsă după necesităţi. Dacă obligaţia de a
obţine aprobarea Beneficiarului se aplică numai dincolo de anumite limite,
financiare sau de alt fel, se poate modifica formularea propusă.
Este stabilit faptul că Inginerul îşi îndeplineşte rolul definit prin Legea nr.
10/1995 articolul 21 paragraful d). Totuşi, Condiţiile de Contract prevăd de
asemenea câteva responsabilităţi şi autorităţi suplimentare.
Beneficiarii ar putea dori să limiteze autoritatea Inginerului, pentru a menţine
controlul asupra câtorva aspecte principale. Asemenea limitări ar trebui (i) să
fie detaliate în mod special în Condiţiile Speciale, şi (ii) să corespundă întradevăr cu ceea ce este prevăzut în Contractul Inginerului.
În afara limitărilor deja incluse in Condiţiile Speciale Obligatorii, Beneficiarii
ar putea dori să adauge, de exemplu, următoarele:
a) Sub-Clauza 4.4: Este necesară aprobarea Beneficiarului înaintea
emiterii aprobării pentru orice Subantreprenor; (alternativ, această
obligaţie ar putea fi limitată la Subantreprenorii importanţi, adică cei
care furnizează mai mult de x% din Valoarea de Contract Acceptată)
b) Sub-Clauza 8.4 şi / sau Sub-Clauza 13.1: Este necesară aprobarea
Beneficiarului înaintea emiterii unei dispoziţii sau aprobări pentru
prelungirea Duratei de Execuţie;
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c) Sub-Clauza 13.1: Este necesară aprobarea Beneficiarului înaintea
emiterii unei dispoziţii sau aprobări pentru omiterea oricărei Lucrări.

Se atrage atenţia Beneficiarilor asupra faptului că această aprobare
prealabilă transferă responsabilitatea de la Inginer la Beneficiar.
De asemenea este recomandabil să se adauge următoarele precizări, sau
similar:
„Fără a ţine seama de obligaţia, aşa cum este prevăzută mai sus, de a
obţine aprobare, dacă, în opinia Inginerului, apare o situaţie de urgenţă
care afectează siguranţa vieţii, a Lucrărilor sau a unor proprietăţi
învecinate, acesta poate să dispună Antreprenorului să execute acele
lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia Inginerului, pentru a
anula sau reduce riscul, fără a-l descărca pe Antreprenor de îndatoririle şi
responsabilităţile ce îi revin potrivit prevederilor Contractului.
Antreprenorul se va conforma imediat dispoziţiilor primite de la Inginer. În
ceea ce priveşte aceste dispoziţii, Inginerul va determina o creştere a
Preţului Contractului, potrivit prevederilor Clauzei 13.1, şi în consecinţă va
înştiinţa Antreprenorul, transmitând o copie Beneficiarului.”
Sub-Clauza 3.2 – Delegarea de către Inginer
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 3.3 – Instrucţiunile Inginerului
Se atrage atenţia asupra următoarelor prevederi ale prezentei Sub-Clauze:
„Antreprenorul va primi dispoziţii numai de la Inginer, sau de la un asistent
căruia i-a fost delegată autoritatea relevantă potrivit prevederilor prezentei
Clauze.”
Ca urmare, potrivit prevederilor Contractului, proiectantul sau alte entităţi nu
pot emite dispoziţii direct Antreprenorului.
Sub-Clauza 3.4 – Înlocuirea Inginerului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 3.5 Stabilirea modului de soluţionare
Se atrage atenţia asupra următoarelor două aspecte:
− Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.3, soluţionarea oferită de Inginer nu
trebuie să fie reţinută sau întârziată în mod nejustificat. În general,
revendicările trebuie să fie tratate în cel mai scurt timp. Beneficiarii ar putea
lua în calcul introducerea unei limite de timp pentru stabilirea modului de
soluţionare.
− Soluţionarea stabilită în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze
intră în vigoare imediat.
În practică, Inginerul poate stabili un mod interimar de soluţionare înainte să
stabilească soluţionarea finală, pentru a evita întârzierile, în timp ce aşteaptă
primirea documentelor justificative.
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Nouă Sub-Clauză 3.6 Întâlniri de management
Este recomandabil să se facă trimiteri la întâlniri de management, de
exemplu cu următoarele:

„Inginerul sau Reprezentantul Antreprenorului poate cere celuilalt să
participe la o întâlnire de management în scopul revizuirii pregătirilor
pentru lucrările viitoare. Asemenea întâlniri vor avea loc lunar. Inginerul
va consemna ordinea de zi a întâlnirii şi va furniza copii ale documentelor
celor prezenţi la întâlnire şi Beneficiarului, în termen de 2 zile după data la
care a avut loc întâlnirea. În înregistrările făcute, responsabilităţile pentru
orice acţiuni ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile
Contractului. Se precizează faptul că prin aceste înregistrări, chiar dacă
sunt semnate de către Părţi, nu poate fi modificat Contractul.
Ordinea de zi a acestor întâlniri va cuprinde revizuirea progresului obţinut,
revizuirea planurilor şi echipamentelor pentru activităţile viitoare, situaţia
personalului, tehnologia, siguranţa, echipamentele, aprovizionarea cu
materiale, plăţile, dificultăţile curente şi anticipate, coordonarea cu alţi
Antreprenori, reclamaţii pentru cheltuieli suplimentare, şi alte probleme
obiective. Data şi locul de desfăşurare a acestor întâlniri vor fi stabilite de
comun acord, luând în considerare subiectele puse în discuţie”
4.3.4 Clauza 4 - Antreprenorul
Sub-Clauza 4.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului
Uneori, poate exista un
articol al Lucrărilor Temporare pentru care
Antreprenorul nu va avea răspunderea deplină. De exemplu, Contractul poate
specifica amenajări temporare pentru devierea unui râu, care a fost proiectată de
către Inginer. În aceste cazuri, Sub-Clauza trebuie modificată, ţinând seama de
tipul acestui articol al Lucrărilor Temporare şi de gradul de responsabilitate al
Beneficiarului.
Trebuie înţeles faptul că Antreprenorului i se poate cere să proiecteze o parte
din Lucrări chiar potrivit prevederilor Condiţiilor de Contract pentru
Construcţii. Totuşi, în cazul în care Antreprenorul trebuie să proiecteze o parte
semnificativă din Lucrări, Beneficiarii trebuie să ia în considerare utilizarea
Condiţiilor de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare.
În cazul în care i se cere Antreprenorului să efectueze proiectarea pentru o parte
din Lucrări, acest lucru trebuie specificat în mod clar, de obicei în Specificaţii.
Este importantă stabilirea dimensiunii acestor lucrări de proiectare şi dacă se
referă la proiectarea integrală a unei anumite părţi (inclusiv Lucrări Provizorii,
relocarea sau protecţia utilităţilor, etc.) sau la un nivel mai mare de detaliere
(spre exemplu executarea detaliilor de execuţie pentru Lucrările Permanente).
În ambele cazuri, Beneficiarii trebuie să precizeze:
− Dacă şi în ce măsură va fi obţinută aprobarea Inginerului pentru numele şi
calificările proiectantului (persoane fizice, Subantreprenori, etc.) şi ale
verificatorilor de proiect. Aceasta ar putea include şi definirea posibilelor
conflicte de interes (cu personalul Beneficiarului, inclusiv personalul
Inginerului).
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− Dacă, în ce măsură, în ce perioadă de timp şi în ce succesiune proiectul va fi
predat de către Antreprenor şi aprobat sau verificat de către Inginer şi / sau
Beneficiar. Se atrage atenţia asupra cazurilor în care trebuie cerută aprobarea
Comitetului tehnico – economic al Beneficiarului.
− Dacă şi în ce măsură autorizaţii şi permise sunt necesare şi care Parte este
responsabilă cu obţinerea lor.
Este recomandat de asemenea a se specifica faptul că orice proiect realizat de
către Antreprenor va fi coordonat cu proiectele existente realizate de către
Beneficiar.
În cazul în care Antreprenorul trebuie să realizeze proiectul complet al unei
părţi din Lucrări, Beneficiarul poate lua în considerare integrarea prevederilor
suplimentare, similare celor conţinute de Clauza 5 a Condiţiilor de Contract
pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare, dând o definiţie mai
bună a procedurii de proiectare.
În cazul în care Antreprenorul trebuie să furnizeze un proiect detaliat (detalii de
execuţie) este recomandabil a se menţiona următoarele:
„Proiectarea executată de către Antreprenor va forma un proiect tehnic
coerent împreună cu Specificaţiile şi Planşele furnizate în Contract de către
Beneficiar. În cazul în care proiectul Antreprenorului propune modificări
substanţiale proiectului Beneficiarului (inclusiv dar fără a fi limitat la
schimbarea soluţiilor tehnice), se consideră că aceste propuneri vor fi făcute
de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea
proiectului].”
De asemenea este recomandat a se menţiona următoarele:
„Orice aprobare sau consimţământ precum şi orice verificare, potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze sau altfel, nu va elibera Antreprenorul de nici
o obligaţie sau răspundere.”
Sub-Clauza 4.2 – Garanţia de Bună Execuţie
Sub-Clauza 4.2 trebuie modificată pentru a respecta reglementările cu privire la
achiziţiile publice referitoare la transmiterea şi eliberarea Garanţiei de Bună
Execuţie (Art. 87(b) şi 92 (4) ale HG 925/200 6). Modificările propuse sunt
incluse în Condiţiile Speciale Obligatorii prezentate în Anexa A1.
Pentru a evita riscul rezilierii Contractului în cazul în care Antreprenorul
eşuează în a transmite Garanţia de Bună Execuţie, este recomandat să se ceară
depunerea Garanţiei de Bună Execuţie la semnarea Contractului.
Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie este bazată în mod normal pe Valoarea de
Contract Acceptată. Conform prevederilor HG 925/ 2006 art. 89 paragraful (2)
aceasta nu poate depăşi 10% din Preţul Contractului. Pentru proiectele mari cu
posibile depăşiri ale costurilor, este recomandabil ca la sfârşitul Sub-Clauzei să
se adauge textul următor:
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„De fiecare dată când Inginerul stabileşte că Preţul Contractului depăşeşte
Valoarea de Contract Acceptată sau Preţul Contractului stabilit anterior în
scopul prezentei Sub-Clauze, cu mai mult de zece procente (10%),
Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va creşte imediat, în aceeaşi
proporţie, valoarea Garanţiei de Bună Execuţie”
În cazul asocierilor, pentru a evita dificultăţile, este recomandat să se includă
următoarele:
„Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau consorţiu va specifica numele
asocierii sau consorţiului.”
Formularul (formularele) acceptate ale Garanţiei de Bună Execuţie trebuie
inclus (e) în documentele de licitaţie, anexate Condiţiilor Speciale. Exemple de
formulare sunt anexate acestui document în modelele de garanţii din Anexa D1.
Acestea îmbină doua seturi de Reguli Uniforme publicate de către Camera
Internaţională de Comerţ (ICC, cu sediul în Paris, Albert I nr 38, 75008,
Franţa), care a publicat de asemenea un ghid pentru aceste Reguli Uniforme.
În cazul în care Beneficiarul nu este pregătit să accepte altă formă de garanţie în
afara celei anexate, atunci ar trebui să modifice a doua propoziţie a paragrafului
secund astfel:
„Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de către o entitate şi dintr-o ţară (sau
altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar, şi va fi în forma anexată
Condiţiilor Speciale.”
Sub-Clauza 4.3 – Reprezentantul Antreprenorului
Dacă Reprezentantul este cunoscut la momentul transmiterii Ofertei, Ofertantul
poate propune Reprezentantul. Ofertantul poate dori să propună alternative, în
special dacă este posibil ca acordarea contractului să fie întârziată. Dacă limba
de referinţă nu este aceeaşi cu limba folosită pentru comunicarea zilnică
(potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.4), sau dacă pentru alte motive, este
necesar să se menţioneze faptul că Reprezentantul Antreprenorului trebuie să
fie fluent într-o anume limbă, se poate modifica Sub-Clauza din Condiţiile
Speciale. În Condiţiile Speciale recomandate din Anexa A2 este inclusă o
recomandare pentru această modificare.
Trebuie subliniat rolul Reprezentantului Antreprenorului. Nu numai numirea
sa, ci şi revocarea sa trebuie să primească aprobarea prealabilă a Inginerului.
Pentru a se asigura că un Reprezentant al Antreprenorului nominalizat în mod
corespunzător
este disponibil tot timpul, se poate specifica (potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.3) faptul că Situaţiile de Lucrări trebuie semnate
de către Reprezentantul Antreprenorului pentru a fi luate în considerare.
Este de asemenea recomandat să se menţioneze calificările cheie cerute la
momentul licitaţiei.
Sub-Clauza 4.4 - Subantreprenori
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Formularea din Condiţiile Generale include condiţii ce vor fi aplicabile în mod
obişnuit.
Totuşi, potrivit prevederilor legislaţiei române cu privire la achiziţiile publice,
în cazul în care părţi din Lucrare urmează a fi executate de unul sau mai mulţi
Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza
Beneficiarului contractele de subantrepriză relevante, care vor fi îndeplini
condiţiile din ofertă şi vor constitui Liste la Contract (Articolul 96(1) al HG Nr.
925/2006). Mai mult, Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul
din Subantreprenorii desemnaţi în Ofertă fără acceptul prealabil al Inginerului
(Articol 96(2) al HG Nr. 925/2006).
Trebuie remarcat de asemenea că, potrivit aceluiaşi Articol 96(2) al HG Nr.
925/2006, înlocuirea Subantreprenorilor nominalizaţi în Ofertă nu trebuie să
aibă ca rezultat modificarea ofertei tehnice sau financiare iniţiale a
Antreprenorului.
Modificarea propusă este inclusă în Condiţii Speciale Obligatorii în Anexa A1.
De la caz la caz, Beneficiarii pot dori definirea unei limite maxime pentru
subcontractare (de exemplu 50% din valoarea Lucrărilor). În astfel de cazuri,
această valoare trebuie specificată clar de obicei în Anexa la Ofertă.
Se înlocuieşte prima propoziţie cu următoarele:
„Antreprenorul nu va subcontracta o valoare a Lucrărilor mai mare de
maximul specificat în Anexa la Ofertă.”
Cu condiţia respectării prevederilor obligatorii ale legislaţiei române cu privire
la achiziţiile publice, aprobarea prealabilă a Subantreprenorilor de către Inginer
poate duce la proceduri administrative excesive. Ca urmare este posibilă
limitarea unor asemenea cerinţe, după cum urmează:
Se adaugă următoarele la sfârşitul punctului (b):
„Asemenea aprobare prealabilă nu va fi cerută dacă valoarea contractului de
subantrepriză este mai mică de un procent (1%) din Preţul Contractului.”
Mai mult, este recomandabilă, pentru motive de transparenţă, detalierea
criteriilor pe baza cărora se face aprobarea. Asemenea criterii pot include:
− Situaţia personală (nu este în faliment sau similar, nu s-a emis o decizie
finală pentru conduită profesională necorespunzătoare, îndeplinirea
obligaţiilor de plată a taxelor şi contribuţiilor sociale),
− Poziţie financiară solidă,
− Experienţă în proiecte similare (pentru tipul de lucrări care se intenţionează
a se executa de către Subantreprenorii propuşi), etc.
Sub-Clauza 4.5 – Transferul Obligaţiilor Subantreprenorului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.6 – Colaborarea
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În cazul în care pe Şantier sau lângă acesta lucrează simultan mai mulţi
Subantreprenori, este foarte indicat ca Specificaţiile să descrie restricţiile şi
procedurile pentru coordonare.
Sub-Clauza 4.7 – Trasarea Lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.8 – Proceduri de Securitate
În cazul în care Antreprenorul împarte ocuparea Şantierului cu alţii, nu este
potrivit ca el să furnizeze o parte din articolele listate. În acest caz, trebuie
specificate obligaţiile Beneficiarului.
În cazuri speciale, cerinţele paragrafului (d) al prezentei Sub-Clauze pot
necesita a fi revizuite: de exemplu, asigurarea împrejmuirii sau a iluminatului
unui sector de drum poate să nu fie potrivită
Este recomandată includerea la sfârşitul acestei Sub-Clauze a prevederilor
referitoare la planurile de management al traficului şi similar, atunci când este
cazul (pentru proiectele de reabilitare rutieră).
„În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor SubClauzei 8.1 [Începerea lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului
planul detaliat de management al traficului.
Planul de management al traficului va defini măsurile ce vor fi implementate
pentru gestionarea traficului pe durata executării Lucrărilor. Un astfel de plan
va descrie, în forma unor schiţe însoţite de detaliile narative, succesiunea
semnelor, devierile, iluminatul, împrejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecărui
sector de drum cu diferite caracteristici ale profilelor transversale (2,3 sau 4
benzi), astfel încât utilizatorii drumului şi riveranii să fie protejaţi. Planul de
management al traficului va fi aprobat de Inginer înainte de începerea
Lucrărilor în orice parte a Şantierului.”
Aprobarea de către Inginer va fi acordată numai după primirea aprobării din
partea Poliţiei Rutiere şi a serviciilor specializate ale Beneficiarului.
În cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să menţină sau să implementeze un
astfel de plan de management al traficului, aşa cum a fost aprobat de către
Inginer, pe oricare parte a Şantierului, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5,
Beneficiarul este îndreptăţit să primească din partea Antreprenorului plata
costului măsurilor de remediere sau o valoare mai mare în funcţie de pagubele
reale.
Sub-Clauza 4.9 Asigurarea calităţii
Formularea din Condiţiile Generale impune necesitatea unui sistem de
asigurare a calităţii potrivit detaliilor specificate în Contract.
În cazul în care o descriere sau o schiţă a sistemului de asigurare a calităţii a
fost transmisă ca parte a Ofertei, prezenta Sub-Clauză trebuie să stabilească o
legătură cu documentele furnizate.
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Sub-Clauza 4.10 Informaţii despre Şantier
Potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Beneficiarii trebuie să pună la
dispoziţie toate datele relevante necesare despre condiţiile subterane şi
hidrologice, de obicei ca parte a documentelor de ofertă.
Sub-Clauza 4.11 – Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.12 – Condiţii fizice Imprevizibile
În cazul Lucrărilor cu suprafeţelor subterane mari, un aspect care trebuie luat în
considerare la elaborarea documentelor de licitaţie este alocarea riscului pentru
condiţiile subterane. Dacă acest risc se va împărţi între Părţi, Sub-Clauza 4.12
poate fi modificată prin ştergerea paragrafului (b) şi înlocuirea lui cu
următoarele:
“(b) plata acestor costuri, din care ... procente ( ...%)vor fi incluse în Preţul
Contractului (restul de ... procente din Cost va fi suportat de către
Antreprenor)”
Sub-Clauza 4.13 – Dreptul de trecere şi facilităţi
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.14 – Evitarea Afectărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.15 Căile de acces
Prezenta Sub-Clauză trebuie pusă în corelaţie cu Sub-Clauza 2.1 şi Sub-Clauza
4.13. Se presupune deci că există o cale de acces (dar Beneficiarul nu
garantează că aceasta este potrivită pentru transport) şi că Antreprenorul are
dreptul să o utilizeze (chiar dacă aceasta ar putea implica anumite costuri).
Sub-Clauza 4.16 – Transportul Bunurilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.17 – Utilajele Antreprenorului
Dacă Antreprenorul nu trebuie să furnizeze în totalitate Utilajele
Antreprenorului necesare pentru terminarea Lucrării, trebuie specificate
obligaţiile Beneficiarului: a se vedea Sub-Clauza 4.20. Dacă este cerută
investirea cu dreptul de proprietate asupra Utilajelor Antreprenorului, pot fi
adăugate paragrafe suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie consecvente cu
legislaţia în vigoare.
Această Sub-Clauză se referă numai la Utilajele aduse pe Şantier. Ar fi
recomandată extinderea prevederilor Sub-Clauzei şi asupra Utilajelor aduse de
Antreprenor pentru organizarea de Şantier, dacă aceste Utilaje nu sunt
localizate pe Şantier
Mai mult, este recomandabil să se facă trimitere la Utilajele propuse de
Antreprenor ca parte a Ofertei sale:
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„Pentru executarea Lucrărilor, Antreprenorul va folosi Utilaje de aceeaşi
calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Lista xx inclusă
în Contract”.
Sub-Clauza 4.18 Protecţia mediului
Pentru Lucrările ce vor fi executate în zone cu condiţii de mediu deosebite,
Beneficiarii ar putea dori să includă în această Sub-Clauză o prevedere pentru
despăgubire în caz de neîndeplinire a obligaţiilor. Spre exemplu:
„În cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin din
potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Beneficiarul este îndreptăţit să
primească din partea Antreprenorului, cu condiţia respectării prevederilor
Sub-Clauzei 2.5, plata costului măsurilor de remediere sau o valoare mai
mare în funcţie de pagubele reale.”
Sub-Clauza 4.19 – Electricitate, apă şi gaz
Dacă aceste servicii vor fi disponibile pentru a fi utilizate de către Antreprenor,
detaliile inclusiv locaţiile şi preţurile acestora trebuie menţionate în Specificaţii.
Sub-Clauza 4.20 – Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit
Pentru ca această Sub-Clauză să fie aplicabilă, Specificaţiile trebuie să descrie
fiecare articol pe care Beneficiarul îl va furniza (în cazul materialelor) şi/ sau
folosi (în cazul utilejelor) şi să cuprindă toate informaţiile necesare. Ar putea fi
necesare prevederi suplimentare pentru anumite tipuri de facilităţi, cu scopul
clarificării unor aspecte precum responsabilitatea sau asigurările.
În cazul în care Beneficiarul intenţionează să folosească această Sub-Clauză,
pentru folosirea Utilajelor Antreprenorului sau pentru materiale asigurate
gratuit, ar trebui să fie foarte atent pentru a asigura condiţii de competiţie
corecte şi transparente. Condiţiile exacte şi preţul Utilajelor ar trebui detaliate şi
prezentate tuturor ofertanţilor, iar între timp ar trebui definite informaţiile
detaliate referitoare la calitatea şi cantitatea materialelor asigurate gratuit,
precum şi timpul şi locul unde acestea vor fi disponibile. Este recomandabil
controlul acestor materiale ca parte a pregătirii documentaţiei de licitaţie, în
scopul definirii stării lor şi a oportunităţii pentru utilizare.
În cazul în care, înainte de executarea Lucrărilor, nu se cunoaşte starea
materialelor asigurate gratuit (de exemplu, atunci când anumite materiale sunt
refolosite), Beneficiarii ar trebui să se asigure că toţi ofertanţii iau ca bază de
calcul pentru preţuri aceleaşi ipoteze şi că mecanismul pentru încorporarea
acestor materiale nu denaturează competiţia.
Sub-Clauza 4.21- Rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor
Raportul privind evoluţia execuţiei lucrărilor este unul din principalele
documente justificative ce trebuie trimise împreună cu Situaţiile de Lucrări.
Nivelul detaliilor ce trebuie furnizate ca parte a rapoartelor privind evoluţia
execuţiei lucrărilor trebuie adaptat la cerinţele proiectelor.
De asemenea poate fi revizuită cerinţa de a furniza 6 copii ale acestor rapoarte.
Sub-Clauza 4.22 – Securitatea Şantierului
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Dacă Antreprenorul împarte ocuparea Şantierului cu alţii, nu ar fi potrivit
pentru el să răspundă pentru securitatea Şantierului. În aceste circumstanţe,
trebuie specificate obligaţiile Beneficiarului.

Prevederile prezentei Sub-Clauze trebuie adaptate de la un proiect la altul,
în funcţie de configuraţia Şantierului.
De exemplu, în cazul unui proiect de reabilitare rutieră, este recomandabil
să se precizeze că:
„În scopurile prezentei Sub-Clauze, participanţii la traficul rutier şi
riveranii nu vor fi consideraţi drept persoane neautorizate în utilizarea
normală a drumului şi accesul riveranilor la proprietăţi. Această utilizare şi
acest acces vor fi reglementate ca parte a planului de management al
traficului elaborat de Antreprenor.”
Sub-Clauza 4.23 – Activităţile Antreprenorului pe Şantier
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.24 – Vestigii
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Nouă Sub-Clauză 4.25 - Jurnal de Şantier
Este recomandabila adăugarea unei noi Sub-Clauze (sau integrarea acestor
prevederi în cadrul prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte de progres] cu
descrierea ulterioară în Specificaţii).
„Antreprenorul va redacta un Jurnal de Şantier pentru înregistrări curente, în
formatul convenit de către Inginer. Jurnalul de Şantier va fi păstrat pe Şantier
iar Reprezentantul Antreprenorului va înregistra zilnic următoarele informaţii
(minim):
1. Condiţiile atmosferice, întreruperea lucrului datorită condiţiilor
meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numărul şi calificarea
personalului ce lucrează pe Şantier, materialele aprovizionate, materialele
încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele
trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date
Antreprenorului;
2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate
pe Şantier şi utilizate pentru calculul plăţilor către Antreprenor, cum ar fi
lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate acceptate
pentru a fi încorporate în Lucrări. Aceste ataşamente fac parte din
Jurnalul de Şantier, dar pot fi semnate, dacă este nevoie, ca documente
separate.
3. Lista obstacolelor şi a altor dificultăţi întâlnite de Antreprenor în execuţia
Lucrărilor, pe parcursul perioadei de raportare.
La cererea Inginerului, Antreprenorul trebuie să furnizeze toate informaţiile
necesare pentru completarea zilnică a înregistrărilor referitoare la Lucrări.
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Informaţiile furnizate sunt notate în Jurnalul de Şantier şi în anexe, semnate de
către reprezentantul Antreprenorului şi contrasemnate de Inginer sau de
reprezentantul lui. Antreprenorul este responsabil pentru copii de siguranţă
corespunzătoare pentru aceste informaţii.
În cazul în care există dezacorduri asupra unui subiect notat în Jurnalul de
Şantier, Antreprenorul trebuie să informeze în scris Inginerul despre
comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care s-a consemnat nota în
Jurnalul de Şantier sau în anexă.”
Nouă Sub-Clauză 4.26 - Planşe conforme cu execuţia
Pentru a asigura respectarea prevederilor Legii 10/1995, este recomandabil a se
introduce prevederi similare celor cuprinse în Condiţiile de Contract pentru
Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare (Sub-Clauza 5.6).
Mai mult, i se poate cere Antreprenorului să îşi aducă aportul la întocmirea
Cărţii Construcţiei. Aportul său ar trebui să fie bine definit.
4.3.5 Clauza 5 – Subantreprenori nominalizaţi
În majoritatea cazurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.4, Subantreprenorii
sunt aleşi de către Antreprenor, cu condiţia respectării oricărei restricţii
prevăzute în Contract. Clauza 5 tratează situaţia particulară în care Beneficiarul
poate selecta Subantreprenorul, deşi Antreprenorul rămâne responsabil pentru
orice acţiune sau neîndeplinire a obligaţiilor din partea Subantreprenorilor,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.4.
Subparagrafele Sub-Clauzei 5.2 indică anumite probleme care ar putea să apară.
Dacă este necesară numirea unui Subantreprenor, în documentele de licitaţie
trebuie incluse informaţii complete. Dacă Beneficiarul anticipează că numirea
unui Subantreprenor va fi dispusă potrivit prevederilor Clauzei 13, dar acesta
nu va fi nominalizat Subantreprenor, Clauza 5 trebuie modificată, pentru a
descrie circumstanţele specifice.
Se atrage atenţia Beneficiarilor asupra faptului că Subantreprenorii nominalizaţi
vor fi nominalizaţi în urma unei proceduri de selecţie în deplina concordanţă cu
legislaţia relevantă cu privire la achiziţiile publice. Înainte de a utiliza prezenta
Clauză, Beneficiarii ar putea lua în considerare încheierea unui contract separat.
Sub-Clauza 5.1 – Definiţia “Subantreprenorului nominalizat”
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 5.2 – Obiecţii la nominalizare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 5.3 – Plata Subantreprenorilor nominalizaţi
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 5.4 – Confirmarea plăţilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
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4.3.6 Clauza 6 – Personalul şi forţa de muncă
Sub-Clauza 6.1 – Angajarea personalului şi forţei de muncă
Este recomandabil să se facă legătura între personalul cheie ce trebuie
angajat şi cerinţele prevăzute în documentele de licitaţie, de exemplu:
„Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din ofertă
listată în Lista xx inclusă în Contract. Orice înlocuire a personalului se va
face cu personal cu calificări şi experienţă cu cel puţin echivalente cu cele
ale personalului înlocuit.”
Sub-Clauza 6.2 - Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 6.3 – Persoane în serviciul Beneficiarului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 6.4 – Legislaţia muncii
Potrivit prevederilor Ghidului Achiziţiilor Publice, Beneficiarul trebuie să
indice în mod clar, în documentele de licitaţie, regulile obligatorii referitoare la
condiţiile de muncă şi la siguranţa muncii care trebuie respectate pe durata
executării Contractului. Asemenea obligaţii trebuie respectate dacă
documentele de licitaţie indică instituţiile relevante de la care se pot obţine
informaţii detaliate cu privire la reglementările menţionate.
Beneficiarul ar trebui să ceară Ofertanţilor să indice în Ofertă faptul că, la
elaborarea acesteia, au luat în considerare obligaţiile referitoare la condiţiile de
muncă şi la siguranţa muncii.
Sub-Clauza 6.5 – Programul de lucru
Dacă Beneficiarul nu doreşte să specifice programul de lucru în Anexa la
Ofertă, sau să îl restricţioneze la intervale de timp specificate de către Ofertant
(cu scopul planificării activităţii Inginerului, de exemplu), prezenta Sub-Clauză
poate fi anulată.

În anumite cazuri, cererea Antreprenorului de a lucra în afara programului
normal de lucru va avea un impact asupra activităţii şi a resurselor
Inginerului. Aceasta poate fi limitată prin următoarele:
„Personalului Antreprenorului nu îi este permisă executarea Lucrărilor în
afara programului normal de lucru în mai mult de un schimb, cu excepţia
acelor activităţi care necesită prezenţa continuă pe Şantier, cum ar fi
managementul traficului.”
Sub-Clauza 6.6 – Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă
Dacă Beneficiarul va pune la dispoziţie anumite condiţii de cazare, atunci
această obligaţie trebuie specificată.
Sub-Clauza 6.7 – Sănătatea şi securitatea muncii
Ar putea fi necesare cerinţe suplimentare în funcţie de tipul de lucrări şi
riscurile asociate: căi ferate, industria chimică, etc.
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Sub-Clauza 6.8 – Supravegherea asigurată de Antreprenor
La sfârşitul Sub-Clauzei 6.8 se adaugă următorul text:
„Un procent rezonabil din personalul de administrare al Antreprenorului va
avea cunoştinţe adecvate de limba română. În caz contrar, Antreprenorul va
avea disponibil pe Şantier un număr suficient de interpreţi competenţi, pe toată
durata programului de lucru.”
La sfârşitul Sub-Clauzei 6.8 se adaugă următoarele paragrafe:
„ a) Personalul străin şi forţa de muncă.
Antreprenorul poate importa personalul necesar pentru executarea Lucrării.
Antreprenorul trebuie să se asigure că acest personal deţine viza de rezidenţă
şi permisul de lucru necesare. Antreprenorul va fi responsabil pentru
întoarcerea personalului său importat la domiciliu sau la locul de unde a fost
recrutat. În eventualitatea decesului în Ţară a oricărui membru al personalului
Antreprenorului sau al membrilor familiilor acestora, Antreprenorul va fi
responsabil pentru aranjamentele necesare repatrierii sau înmormântării
b) Băuturile alcoolice şi drogurile.
Antreprenorul nu va importa, vinde, dărui, face troc sau înstrăina în alt fel de
băuturi alcoolice sau droguri, şi nu va permite importul, vânzarea, dăruirea,
trocul sau înstrăinarea unor băuturi alcoolice sau drogurilor de către
Personalul Antreprenorului.
c) Arme şi muniţii.
Antreprenorul nu va dărui, face troc sau se va debarasa în alt fel de arme sau
muniţii de orice fel, sau va permite Personalului Antreprenorului sa facă acest
lucru.
d) Plăţi ilegale
Orice comision, avantaj, cadou, gratificaţie, recompensă sau mită dată,
promisă sau oferită de către sau în numele Antreprenorului sau a agentului său
sau a funcţionarului său sau a oricărei altă persoană, cu scopul de a obţine sau
a executa prezentul Contract sau oricare alt Contract cu Beneficiarul, pe lângă
orice răspundere penală ce ar putea apare, îl va îndreptăţi pe Beneficiar să
rezilieze prezentul Contract sau toate contractele pe care Antreprenorul le-ar
fi putut semna cu Beneficiarul. De asemenea Antreprenorul va putea fi obligat
să plătească orice pierdere sau paguba rezultată din această reziliere. Orice
sumă plătită va fi dedusă din sumele datorate la plată Antreprenorului.”
Sub-Clauza 6.9 – Personalul Antreprenorului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 6.10 – Raportări privind Personalul şi Utilajele
Antreprenorului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 6.11 – Conduită necorespunzătoare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
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4.3.7 Clauza 7 – Utilajele, Materialele şi Execuţia
Sub-Clauza 7.1 - Modul de execuţie
Se reaminteşte faptul că Materialele sunt obiecte ce vor fi aprovizionate sau
sunt parte a Lucrărilor Permanente. Interzicerea „Materialelor periculoase”
nu exclude procesele periculoase (reglementate prin prevederile SubClauzei 4.8)
Sub-Clauza 7.2 – Prelevarea de Probe
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.3 - Inspecţia
Ar trebui prevăzut clar în Specificaţii cazul în care Antreprenorul va acoperi
costurile testelor efectuate de Personalul Beneficiatului (inclusiv
echipamentul de testare, etc).
Sub-Clauza 7.4 - Testarea
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.5 - Respingerea
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.6 – Lucrări de remediere
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.7 – Proprietatea asupra Echipamentelor şi Materialelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.8 - Redevenţe
Este recomandabil să se precizeze că:
„Antreprenorul va fi de asemenea răspunzător pentru toate plăţile sau
compensaţiile, dacă există, percepute pentru descărcarea unor părţi sau a
totalităţii acestor materiale, depozite de deşeuri, dărâmături şi deşeuri
periculoase.”
Nouă Sub-Clauză 7.9 – Standarde tehnice şi regulamente
Este recomandabil să se precizeze (conform prevederilor Sub-Clauzei 5.4 a
Condiţiilor de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare):
„Proiectul, documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrările finalizate vor
îndeplini standardele tehnice ale Ţării, legislaţia în domeniul clădirilor,
construcţiilor şi mediului, legea aplicabilă produsului ce rezultă din execuţia
Lucrărilor, şi alte standarde specificate în Specificaţii, aplicabile Lucrărilor,
sau definite de către legile în vigoare.
În ceea ce priveşte Lucrările şi sectoarele de Lucrări, aceste legi vor prevala
atunci când Lucrările sau Sectoarele vor fi recepţionate de către Beneficiar
potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar].
Trimiterile făcute în Contract la standardele publicate vor fi înţelese ca fiind
trimiteri la ediţiile aplicabile Datei de Bază, dacă nu este specificat altfel.
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Dacă, după Data de Bază, în Ţară au intrat în vigoare standarde modificate
sau noi, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi (dacă este cazul) va înainta
propuneri pentru conformitate. În cazul în care:
a) Inginerul hotărăşte ca este necesară conformitatea, şi
b) Propunerile pentru conformitate constituie o modificare,
atunci Inginerul va iniţia o Modificare în potrivit cu prevederilor Clauzei 13
[Modificări şi Ajustări].”
4.3.8 Clauza 8 - Începerea, întârzierea şi suspendarea Lucrărilor
Sub-Clauza 8.1 – Începerea Lucrărilor
În a doua propoziţie a primului paragraf al Sub-Clauzei 8.1 se şterge
expresia „Scrisoare de Acceptare” şi se înlocuieşte cu „Acord Contractual”.

Dacă Beneficiarul nu reuşeşte să asigure accesul şi posesiunea Şantierului în
termenul stabilit, se poate întârzia Data de Începere a Lucrărilor şi pot
apărea consecinţe serioase. Este recomandat cu precădere a nu se semna nici
un contract dacă îndeplinirea prevederilor Sub-Clauzei 2.1 şi a Sub-Clauzei
8.1 nu este certă.
În cazul în care Beneficiarii ştiu că Data de Începere a unei părţi a Lucrărilor
va fi întârziată, este recomandată definirea acestei părţi ca Sector (în Anexa
la Ofertă) şi definirea unor Date de Începere a Lucrărilor diferite pentru
fiecare Sector (conform prevederilor prezentei Sub-Clauze).
Pe de altă parte, ultima propoziţie defineşte obligaţii ferme pentru Antreprenor.
De exemplu, Antreprenorul nu ar trebui să înceteze Lucrările dacă are
posibilitatea de a lucra la o parte a Lucrărilor
Sub-Clauza 8.2 – Durata de Execuţie
Trebuie subliniat faptul că expirarea Duratei de Execuţie nu eliberează nici
Antreprenorul de obligaţia sa de a executa Lucrările, nici Beneficiarul nici
Beneficiarul de obligaţiile sale de a plăti (cu posibilitatea de a face
revendicare pentru penalităţi de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei
8.7). În cazul în care Lucrările nu sunt finalizate în timpul definit de Durata
de Execuţie, nu este necesară modificarea Contractului în niciun fel,
deoarece Contractul descrie în mod clar cum trebuie gestionată situaţia.

Dacă Lucrările vor fi recepţionate în etape, aceste etape trebuie definite ca
Sectoare în Anexa la Ofertă.
Sub-Clauza 8.3 – Programul de execuţie
Trebuie subliniat faptul că programul de execuţie nu este aprobat de către
Inginer şi / sau Beneficiar. Programul este în primul rând un document
pregătit de către Antreprenor, sub deplina sa responsabilitate.

Este recomandat a se prevedea o limită de timp pentru transmiterea
programului de execuţie revizuit.
Se adaugă următoarele:
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„Acest program de execuţie revizuit va fi transmis în termen de 21 de zile de
la primirea înştiinţării trimisă de către Inginer. Nerespectarea acestei
prevederi va îndreptăţi Beneficiarului să ceară plata unor penalităţi, cu
condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5.”
Sub-Clauza 8.4 – Prelungirea Duratei de Execuţie
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.5 – Întârzieri cauzate de autorităţi
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.6 – Ritmul progresului
Beneficiarii se plâng câteodată de faptul că au un control redus asupra
prestaţiilor Antreprenorului înainte de terminarea Duratei de Execuţie. Este
deci posibilă introducerea unui „sistem de puncte de referinţă” pentru
proiect, după exemplul dat mai jos. Înainte de a utiliza acest sistem,
Beneficiarii trebuie să se asigure că ei înşişi sunt capabili să îşi
îndeplinească obligaţiile ce le revin potrivit Contractului.

Conformitatea progresului Lucrării cu programul de execuţie al
Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al SubClauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei
8.3, este controlat printr-un sistem de puncte de referinţă. Acest sistem
include cinci puncte de referinţă pentru monitorizarea şi evaluarea
progresului Lucrărilor. Etapa 1 este definită în continuare. Ceilalţi 4
indicatori vor fi conveniţi de comun acord de către Antreprenor şi Inginer în
termen de 28 de zile de la data transmiterii programului de execuţie al
Antreprenorului. În cazul în care nu se ajunge la un acord în această
perioadă, Inginerul va defini aceşti patru indicatori. Indicatorii vor fi definiţi
totuşi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului.
Punctul de referinţă 1 este definit ca îndeplinirea următorilor indicatori, 28
de zile după Data de Începere a Lucrărilor:
− Personalul cheie al Antreprenorului este pe Şantier,
− Programul de execuţie al Antreprenorului este transmis, conform
prevederilor prezentei Sub-Clauze
− (alţi indicatori).
În cazul în care Antreprenorul întâmpină întârzieri în atingerea punctului de
referinţă, Beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei
2.5, să reţină din Certificatele Interimare de Plată o sumă egală cu 0.05% / zi
din Valoarea de Contract Acceptată, până la maximum 10% din Valoarea de
Contract Acceptată.
Ori de câtre ori este transmis un program de execuţie revizuit, punctele de
referinţă vor fi actualizate conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca
Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la
primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu
corespunde prevederilor Contractului.
Sub-Clauza 8.7 – Penalităţi de întârziere
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Potrivit prevederilor multor sisteme legislative, valoarea acestor penalităţi
predefinite trebuie să reprezinte o estimare rezonabilă a pierderilor probabile
ale Beneficiarului în eventualitatea unor întârzieri. Dacă ne vom referi la
Valoarea de Contract Acceptată ca la sumă de cifre exprimate în mai mult de o
monedă, atunci va fi preferabilă definirea acestor penalităţi (pe zi) ca o reducere
procentuală care va fi aplicată fiecăreia dintre aceste cifre. Dacă Valoarea de
Contract Acceptată este exprimată în Moneda Locală, penalităţile pe zi trebuie
definite fie ca un procent fie ca o cifră în Moneda Locală: a se vedea SubClauza 14.15(b).

Se reaminteşte faptul că penalităţile de întârziere nu pot fi deduse pur şi
simplu din Certificatele Interimare de Plată de către Beneficiar, dar că
procedura definită în Sub-Clauza 2.5 pentru revendicările Beneficiarului
trebuie urmată.
Se menţionează de asemenea că aceste penalităţi de întârziere sunt singurele
penalităţi datorate pentru acest tip de neîndeplinire (terminare întârziată), cu
excepţia rezilierii Contractului de către Beneficiar. Aceasta tinde să
restricţioneze alcătuirea „listelor negre” sau a altor instrumente similare.
Practica uzuală este limitarea valorii totale a acestor penalităţi de întârziere
la maximum 15% din Preţul final al Contractului. Pentru contractele la care
terminarea Lucrărilor până la o anumită dată este de o importanţă majoră, se
poate considera (i) introducerea unei valori mai mari a penalităţilor de
întârziere, dar de asemenea (ii) introducerea unei prime pentru accelerare.
Trebuie notat de asemenea că Beneficiarii pot, în cazuri deplin justificate, să
renunţe la dreptul lor de a cere penalităţi de întârziere, sau să suspende plata
efectivă de către Antreprenor a penalităţilor până la terminarea Lucrărilor,
spre exemplu în cazul în care plata acestor despăgubiri creează presiuni
puternice asupra fluxului de numerar al Antreprenorului şi ar periclita
terminarea efectivă a Lucrărilor.
Sub-Clauza 8.8 - Suspendarea Lucrărilor
Se subliniază faptul că suspendarea poate fi dispusă, dar nu este neapărat
necesar să fie dispusă. De exemplu, anumite categorii de lucrări ar trebui
suspendate în mod normal din cauza anumitor condiţii meteorologice
(lucrările de betonare sau de asfaltare pe timpul iernii, etc.).
Sub-Clauza 8.9 – Consecinţele suspendării
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.10 – Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea
Suspendării Lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.11 – Suspendare prelungită
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.12 – Reluarea lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Nouă Sub-Clauză 8.13 – Primă de terminare în avans a Lucrărilor
În documentele de licitaţie pot fi incluse prime pentru terminarea Lucrărilor
înainte de termenul contractual (chiar dacă Sub-Clauza 13.2 se referă şi la
accelerarea Lucrărilor).
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4.3.9 Clauza 9 – Teste la Terminare
Sub-Clauza 9.1 – Obligaţiile Antreprenorului
Specificaţiile ar trebui să descrie testele pe care Antreprenorul trebuie să le
efectueze înainte de obţinerea Certificatului la Terminarea Lucrărilor. Dacă
Lucrările vor fi testate şi recepţionate în etape, cerinţele referitoare la teste
trebuie să ia în considerare efectul faptului că anumite Lucrări sunt incomplete.
Sub-Clauza 9.2 – Întârzieri în efectuarea Testelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 9.3 – Repetarea Testelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 9.4 – Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la această Sub-Clauză.
4.3 10 Clauza 10 – Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar
Sub-Clauza 10.1 – Recepţia Lucrărilor şi Sectoarelor
Această Sub-Clauză trebuie modificată pentru a respecta reglementările
legislaţiei române cu privire la recepţia Lucrărilor, definite în principal în HG
273/1994. Beneficiarul trebuie să nominalizeze o comisie de recepţie a
Lucrărilor (Art. 7 din HG 273/ 1994) care trebuie să întocmească şi să semneze
Procesul verbal la Terminarea Lucrărilor (Art. 25 al HG 273/1994). Asemenea
prevederi sunt reflectate în Condiţiile Speciale de Contract Obligatorii incluse
în Anexa A.
În condiţiile în care documentele emise de Inginer în sensul prevederilor
clauzelor 10.2 şi 11.9 nu pot fi echivalate cu ceea ce HG 273/1994 defineşte ca
fiind un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor respectiv un
Proces Verbal de Recepţie Finală, sub-clauzele obligatorii necesare pentru
armonizarea Condiţiilor Generale de Contract cu legislaţia română au fost
redactate având în vedere un mecansim de recepţie al lucrărilor implicând
secvenţial următoarele etape:
•

solicitarea adresată de Antreprenor Inginerului

•

notificarea în acest sens a Beneficiarului de către Inginer

•

convocarea comisiei de recepţie

•

redactarea Procesului Verbal cuprinzând recomandările comisiei

•

decizia Beneficiarului (admitere, admitere cu observaţii, amânare sau
respingere)

•

emiterea de către Inginer a certificatului de recepţie (doar în cazul
unei decizii a Beneficiarului în sensul admiterii recepţiei).

Pentru implementarea acestui mecansim ce are în vedere atât prevederile
legislaţiei române în vigoare cât şi principiile Condiţiilor Generale de Conract
FIDIC privind responsabilitatea Inginerului la faza de recepţie a lucrărilor,
condiţiile speciale obligatorii au fost redactate după cum urmează:
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•

definirea termenilor „Proces Verbal de Recepţie la Terminarea
Lucrărilor” şi „Proces Verbal de Recepţie Finală” în sensul atribuit
acestora de HG 273/1994;

•

introducerea a două noi definiţii - „Certificat de Recepţie la
Terminarea Lucrărilor” şi „Certificat de Recepţie Finală” ca
reprezentând ceea ce documentele emise de Inginer în temeiul
clauzelor 10.2 şi 11.9;

•

înlocuirea pe tot parcursul textului Condiţiilor Generale de Contract a
termenilor „Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” şi
„Proces Verbal de Recepţie Finală” cu termenii „Certificat de
Recepţie la Terminarea Lucrărilor” respectiv „Certificat de Recepţie
Finală”.

Rolul Inginerului în comisia de recepţie a Lucrărilor nu este definit. În afara
cazului în care legea ar interzice în mod expres o asemenea participare, ar putea
fi recomandat ca Inginerul să fie nominalizat ca reprezentant al Beneficiarului.
Beneficiarii şi Inginerii trebuie să se pună de acord asupra sensului exact al
expresiei „lucrări minore neexecutate şi defecte ce nu vor afecta utilizarea
Lucrării sau a Sectorului în scopul pentru care au fost create”.
Dacă recepţia Lucrărilor se va face în etape, atunci aceste etape ar trebui
definite ca Sectoare în Anexa la Ofertă. Se recomandă includerea de informaţii
geografice precise, iar în Anexa la Ofertă trebuie inclus un tabel, pentru a defini
Durata de Execuţie şi penalităţile de întârziere: un exemplu de tabel este inclus
în Anexa D2.
Sub-Clauza 10.2 – Recepţia unor părţi ale Lucrărilor
Reglementările legislaţiei române referitoare la recepţia unor părţi ale
Lucrărilor (HG 925/ 2006) sunt reflectate în Condiţiile Speciale de Contract
Obligatorii incluse în Anexa A1.
Sub-Clauza 10.3 – Interferenţa cu Testele la Terminare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 10.4 – Readucerea suprafeţelor de teren la starea iniţială
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
4.3.2 Clauza 11 – Perioada de Garanţie
Sub-Clauza 11.1 – Terminarea Lucrărilor neexecutate şi remedierea
defecţiunilor
Se şterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 şi se înlocuieşte cu următorul sub-paragraf:
(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor, fie ele
aparente sau ascunse, sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau în
numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare
a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz).
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Sub-Clauza 11.2 – Costul remedierii defecţiunilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.3 – Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor
Este recomandabil să se adauge următoarele:

„Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Beneficiarul va fi
îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru
Lucrări, un Sector sau o parte importantă a Lucrărilor, dacă şi în măsura în
care Lucrările, un Sector, o componentă importantă a Echipamentelor sau
o parte semnificativă a Lucrărilor (după caz, şi după recepţia Lucrărilor)
nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost create din cauza unui defect
sau deteriorare. Totuşi, Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu poate fi
prelungită cu mai mult de doi ani.”
Sub-Clauza 11.4 – Omisiunea remedierii defecţiunilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.5 – Înlăturarea lucrărilor necorespunzătoare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.6 – Repetarea testelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.7 – Dreptul de acces
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.8 – Stabilirea cauzelor defecţiunilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.9 – Procesul Verbal de Recepţie Finală
Această Sub-Clauză trebuie modificată pentru a respecta reglementările
legislaţiei române cu privire la recepţia Lucrărilor stabilite în HG nr. 273/1994.
Aceste reglementări sunt reflectate în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa
A1.
Emiterea unui Certificat de Recepţie Finală reprezintă acceptarea Lucrărilor. Ca
urmare este normal ca plata finală (şi evaluarea finală a Preţului Contractului)
să fie făcută după această acceptare.
Sub-Clauza 11.10 – Obligaţii neîndeplinite
Potrivit prevederilor legislaţiei române, Antreprenorul este răspunzător pentru
viciile ascunse ale Lucrărilor pentru o perioadă de 10 ani, pe când
responsabilitatea lui pentru viciile structurii de rezistenţă durează pe toată
durata de existenţă a Lucrărilor (Art. 29 Legea nr. 10/1995). Aceste perioade de
responsabilitate statutare sunt menţionate în Condiţii Speciale Obligatorii
incluse în Anexa A1.
Sub-Clauza 11.11 – Eliberarea Şantierului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
4.3.12 Clauza 12 – Măsurarea şi Evaluarea
Sub-Clauza 12.1 – Măsurarea Lucrărilor
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Dacă o parte a Lucrărilor Permanente trebuie măsurată pe baza înregistrărilor
din documente, documentele de licitaţie trebuie să cuprindă informaţiile
necesare, inclusiv documentele pentru care Antreprenorul este răspunzător.
Sub-Clauza 12.2 - Metoda de măsurare
Este recomandată descrierea principiului metodelor de măsurare în Preambul la
Lista de Cantităţi, şi a detaliilor într-o „descriere a preţului” pentru fiecare
articol din Lista de Cantităţi.
Pentru articolele „forfetare” este recomandabilă definirea unui grafic de plăţi.
Mai mult, trebuie notat faptul că, oricând trebuie plătit un articol (parţial sau în
totalitate) atunci când a fost realizat „spre satisfacţia Inginerului”, această
„satisfacţie” ar trebui documentată în mod corespunzător.

Sub-Clauza 12.3 Evaluarea
Este recomandabil să se includă următoarele:
Sub-Clauza 12.3 (a) (i): se înlocuieşte „10%” cu „15%”;
Sub-Clauza 12.3 (a) (ii): se înlocuieşte „0,01%” cu „0,5%”;
Sub-Clauza 12.3 (a) (iii): se înlocuieşte „1%” cu „2%”.
Sub-Clauza 12.4 - Omisiuni
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
4.3.13 Clauza 13 – Modificări şi Actualizări
Modificările pot fi iniţiate prin oricare din următoarele procedee:
a) Inginerul poate dispune o modificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei
13.1, fără acord prealabil cu privire la fezabilitate sau preţ;
b) Antreprenorul poate iniţia propriile propuneri potrivit prevederilor SubClauzei 13.2, propuneri care sunt în avantajul ambelor Părţi, sau
c) Inginerul poate solicita o propunere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei
13.3, cerând aprovare prealabilă pentru a minimiza disputele.
Sub-Clauza 13.1 - Dreptul de a modifica
Trebuie notate câteva aspecte:
−
−
−

Modificările sunt iniţiate înaintea recepţiei la terminarea Lucrărilor,
Modificările sunt iniţiate de către Inginer (posibil la cererea Beneficiarului)
Modificările nu necesită a fi semnate sau aprobate de către Antreprenor ci
pot fi pur şi simplu dispuse. Din acest punct de vedere, Modificările nu
trebuie să fie tratate ca şi un act adiţional. Totuşi, ca orice dispoziţie,
Modificările trebuie făcute şi confirmate în scris.
− Potrivit legislaţiei cu privire la achiziţiile publice, Lucrările Suplimentare
vor fi tratate cu o grijă deosebită. În special, trebuie respectate prevederile
articolului 122 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 34 / 2006.

Ultima frază a acestei Sub-Clauze este importantă şi introduce principiile „neretroactivităţii”
Sub-Clauza 13.2 - Optimizarea proiectului
Est recomandabil să se precizeze următoarele:

.

România, Transpunerea Condiţiilor de Contract FIDIC în limba română

46

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract

„Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută
potrivit prezentei Sub-Clauze, inclusiv pentru perioada necesară pentru
revizuirea şi aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nici o
prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea
perioade de revizuire şi aprobare.”
Sub-Clauza 13.3 – Procedura de Modificare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 13.4 – Plata în moneda stabilită
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 13.5 - Sume provizionate
Este recomandabilă modificarea punctului (b) (ii), astfel:
„o sumă pentru cheltuieli indirecte şi profit, calculată ca procent din aceste
sume efective prin aplicarea ratei procentuale relevante specificată în
Anexa la Ofertă”. În mod normal se foloseşte un procent de 5%.
La sfârşitul prezentei Sub-Clauze trebuie adăugat un nou paragraf care să
reflecte obligaţia Antreprenorului de a respecta legislaţia română cu privire la
achiziţiile publice atunci când achiziţionează Echipamente, Materiale sau
servicii din altă parte decât de la un Subantreprenor nominalizat. Formularea
relevantă este inclusă în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa A1.
Sub-Clauza 13.6 – Lucrări în Regie
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 13.7 – Actualizări generate de modificări ale legilor
Posibilitatea acestor actualizări este prevăzută în Hotărârea de Guvern 25/2006
art. 97 paragraful (3) litera (a).
Sub-Clauza 13.8 - Actualizări generate de modificări ale preţurilor
Aceste prevederi pentru actualizări pot fi necesare dacă ar fi nerezonabil ca
Antreprenorul să suporte riscul creşterii costurilor datorită inflaţiei.

Posibilitatea şi principiile unor astfel de ajustări sunt prevăzute în Hotărârea
de Guvern 925/2006 art. 97. Pentru contractele cu o durată mai mare de 12
luni, este recomandată includerea unei formule de actualizare a preţului.
Formula ar trebui să aibă la bază indici relevanţi publicaţi de către
organismele autorizate, de obicei de către Institutul Naţional de Statistică.
Dacă se intenţionează a avea un contract cu preţuri fixe, este suficient să nu
se completeze nici un „tabel cu datele de ajustare”. Totuşi, pentru a înlătura
orice ambiguitate, ar fi preferabil să se specifice clar:
„Oferta şi mai apoi Valoarea de Contract Acceptată au avut la bază
estimările Antreprenorului pentru inflaţie pentru perioada de implementare
a proiectului. Ca urmare, Preţul Contractului nu va fi supus niciunei
actualizări datorate inflaţiei, creşterii sau scăderii costului forţei de muncă,
Materialelor sau altor articole ce afectează execuţia Contractului. Cazurile
prevăzute în cadrul Sub-Clauzei 13.7 nu sunt supuse acestei restricţii”.
Trebuie notat faptul că formula propusă se aplică numai Lucrărilor
executate după apariţia schimbărilor (deci se aplică la ceea ce „rămâne de
executat” conform prevederilor HG 925/2006). De fapt multiplicatorul este
calculat pentru lucrările executate pe parcursul lunii n.
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4.3.14 Clauza 14 - Preţul Contractului şi plăţile
Sub-Clauza 14.1 – Preţul Contractului
La elaborarea Condiţiilor Speciale trebuie să se aibă în vedere valoarea şi
eşalonarea plăţii (plăţilor) către Antreprenor. Un flux de numerar pozitiv este în
mod clar un beneficiu pentru Antreprenor, iar Ofertanţii vor ţine seama de
procedurile de plată intermediare atunci când elaborează oferta.
Pot fi necesare Sub-Clauze suplimentare pentru a acoperi excepţiile la
opţiunile prezentate în Sub-Clauza 14.1, precum şi oricare alte aspecte cu
privire la plăţi.
Contractele „cost-plus”, în care se determină şi se plăteşte costul efectiv, sunt
neuzuale şi sunt folosite numai atunci când (pentru motive de urgenţă sau
altele) Beneficiarul este dispus să accepte riscurile implicate. Dacă i se va plăti
Antreprenorului costul efectiv, atunci Clauza 12 trebuie înlocuită cu prevederi
care descriu metoda de determinare a Costurilor şi a Preţului Contractului. Ca
urmare, prevederile Condiţiilor de Contract Generale care îl îndreptăţesc pe
Antreprenor la plata Costurilor suplimentare vor fi, în general, inutile.
Sub-Clauza 14.1(a) nu se va aplica dacă plata va fi făcută pe baza unei sume
forfetare.
Contractele în sumă forfetară pot fi adecvate dacă documentele de licitaţie
includ informaţii care sunt suficient de complete pentru construcţie si determină
o probabilitate mică de apariţie a Modificărilor. Utilizând informaţiile furnizate
în documentele de licitaţie, Antreprenorul poate elabora orice alte detalii
necesare şi poate executa Lucrările, fără a mai fi nevoie să ceară Inginerului
clarificări.
Nu este exclusă posibilitatea ca Antreprenorul să execute o parte a proiectării
(potrivit prevederilor paragrafelor (a) – (d) ale Sub-Clauzei 4.1). Totuşi, aceste
Condiţii vor fi necorespunzătoare în cazul în care este necesar ca Antreprenorul
să execute o parte importantă a proiectării. În aceste cazuri, ar fi mai adecvate
alte Condiţii de Contract FIDIC: a se vedea Condiţiile de Contract pentru
Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare, sau Condiţiile de Contract
pentru PAC / Proiecte la Cheie.
Pentru Contractele cu sumă forfetară, documentele de licitaţie trebuie să
includă un grafic de plăţi (a se vedea Sub-Clauza 14.4), şi trebuie specificat că
orice planşe necesare pentru construcţie sunt Documentele Antreprenorului.
Specificaţiile trebuie să descrie procedurile potrivit cărora Antreprenorul
transmite aceste documente Inginerului spre aprobare.
Dacă nu se foloseşte Sub-Clauza 14.1(b), trebuie adăugată(e) o Sub-Clauză(e)
suplimentară(e).
Sub-Clauza 14.2 – Plata în avans
La elaborarea Condiţiilor Speciale trebuie să se aibă în vedere beneficiile plăţii
(plăţilor) în avans. În afara situaţiei în care această Sub-Clauză nu se foloseşte,
Anexa la Ofertă trebuie să specifice totalul plăţii în avans (şi numărul tranşelor
dacă sunt mai mult de una).
Această Sub-Clauză trebuie modificată pentru a reflecta reglementările
obligatorii ale legislaţiei române cu privire la plăţile în avans efectuate din
fonduri publice (Legea nr. 500/2006 şi HG 264/2003). Asemenea modificări
sunt incluse în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa A1.
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Formularul (formularele) de garanţie acceptat(e) trebuie inclus(e) în
documentele de licitaţie, anexate Condiţiilor Speciale: în Anexa D1 este inclus
un exemplu de formulat de garanţie.
Sub-Clauza 14.3 - Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări
Ar fi utilă definirea clară a documentelor justificative cerute în plus faţă de
documentele şi informaţiile cuprinse în raportul de progres prezentat de
Antreprenor.
Pentru a se asigura de prezenţa permanentă a unui Reprezentant al
Antreprenorului, numit în mod corespunzător, este posibil ca, la sfârşitul
prezentei Sub-Clauze, să se adauge următoarele:

„Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi
semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situaţia de Lucrări nu este
semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrări
va fi nulă şi fără efect”.
Sub-Clauza 14.4 – Graficul de Plăţi
În cele mai multe cazuri, prezenta Sub-Clauză se aplică numai pentru Condiţiile
de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare, iar Graficul
de Plată se va referi la progresul real al Lucrărilor. Este important a se defini
acest progres prin trimiteri la puncte de referinţă clare. Trebuie evitate situaţiile
în care plăţile depind de rate ale progresului estimate de către Inginer fără o
justificare corespunzătoare. Ca urmare, se recomandă elaborarea unei Liste care
ia în considerare principalele faze ale Contractului şi principalele „obiecte”
pentru proiectare şi execuţie. Anumite obiecte pot fi împărţite în sub-faze. În
anumite cazuri, ofertanţii vor trebui să stabilească preţul fiecărui obiect. Este
preferabil ca „ponderea” fiecărei sub-faze să fie definită în documentele de
licitaţie.
Sub-Clauza 14.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor
Se reaminteşte faptul că, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.7, Echipamentele
şi Materialele livrate pe Şantier devin proprietatea Beneficiarului. Trebuie notat
faptul că Şantierul are o definiţie precisă şi aceasta nu include în mod necesar
organizarea de şantier a Antreprenorului şi alte utilaje.
Sub-Clauza 14.6 Emiterea Certificatelor de Plată Interimare
Constrângerile legale ce derivă din utilizarea fondurilor publice pentru finanţare
Contractelor (Legea nr. 500/2002) şi care afectează emiterea Certificatelor de
Plată Interimare de către Inginer, sunt reflectate în Condiţiile Speciale
Obligatorii din Anexa A1.
În plus, trebuie subliniate câteva aspecte:
− Inginerul este obligat să emită un Certificat de Plată Interimar în termen de
28 de zile (incapacitatea de a emite un Certificat în termen de 56 zile este
motiv de reziliere a Contractului de către Antreprenor potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 16.2);,
− Inginerul este obligat să fundamenteze certificatele sale prin transmiterea
documentelor justificative;
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− Antreprenorul trebuie înştiinţat cu privire la valoarea Certificatului de Plată
Interimar;
− Inginerul va înştiinţa Antreprenorul în cazul în care valoarea unui Certificat
va fi mai mică decât valoarea minimă declarată în Anexa la Ofertă;
− Certificatele de Plată Interimare sunt, prin definiţie, interimare. Ele nu
implică acceptarea oricărei Lucrări şi pot fi modificate ulterior. Chiar dacă
modificările lucrărilor deja aprobate trebuie să constituie o excepţie,
asemenea lucrări sunt considerate ca fiind aprobate definitiv numai la
emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală.
Sub-Clauza 14.7 - Plăţile
Această sub-clauză trebuie modificată pentru a reflecta eliminarea Scrisorii de
Acceptare, precum şi faptul că, potrivit prevederilor obligatorii ale legislaţiei
române, Antreprenorul trebuie să emită o factură pentru fiecare Certificat de
Plată Interimar . Modificările sunt incluse în Condiţiile Speciale Obligatorii din
Anexa A1.
Trebuie menţionat faptul că Beneficiarul nu are dreptul să modifice nici un
Certificat de Plată, decât în cazul erorilor matematice. Orice altă revendicare a
Beneficiarului trebuie să fie făcută conform procedurilor definite în Sub-Clauza
2.5. Trebuie notat de asemenea că, în cazul în care Beneficiarul consideră că a
fost efectuată o plată necuvenită, poate include în revendicarea sa şi costurile de
finanţare asociate. Scopul acestor prevederi este de a asigura menţinerea unui
flux financiar adecvat.
Sub-Clauza 14.8 - Întârzieri în Efectuarea Plăţilor
Atunci când plăţile sunt efectuate în euro, este util să se indice faptul că banca
centrală a Ţării este Banca Centrală Europeană, de exemplu:
Cheltuielile financiare pentru suma (sumele) datorată(e) neplătită(e) în
termenul stabilit vor fi rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală
Europeană principalelor sale operaţiuni de refinanţare, aşa cum este publicată
în seria C a Jurnalului Oficial al Comunităţii Europene, în vigoare în prima zi
calendaristică a lunii în care este data contractuală a plăţii, la care se adaugă
trei puncte procentuale şi jumătate.
Sub-Clauza 14.9 - Plata Sumelor Reţinute
În cazul în care Beneficiarul nu doreşte reţinerea efectivă a acestor sume, ci
obţinerea unei garanţii bancare corespunzătoare, la sfârşitul Sub-Clauzei 14.9
se adaugă următoarele:
„Antreprenorul poate cere plata Sumelor Reţinute în schimbul transmiterii
Beneficiarului a unei garanţii bancare. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba
şi Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor asociate Sumelor
Reţinute, după obţinerea garanţiei ce va fi în formatul şi emisă de o entitate
aprobate de către Beneficiar, în valoarea şi în moneda egale cu cele ale plăţii
ce trebuie efectuate. Antreprenorul poate creşte gradual valoarea garanţiei
bancare în conformitate cu estimările transmise potrivit prevederilor SubClauzei 14.4 [Graficul de plăţi]. Valoarea garanţiei bancare va fi totuşi egală
cu limita Sumelor Reţinute specificată în Anexa la Ofertă atunci când totalul
tuturor plăţilor interimare aprobate (exclusiv plata în avans, deducerile şi
restituirile sumelor reţinute) depăşeşte şaptezeci de procente (70%) din
Valoarea de Contract Acceptată mai puţin Sumele Provizionate.
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Antreprenorul va asigura că garanţia este validă şi în vigoare până când
Antreprenorul a executat şi terminat Lucrările şi a remediat orice defecte, aşa
cum este specificat pentru Garanţia de Bună Execuţie în Sub-Clauza 4.2.
Eliberarea garanţiei se va face în locul eliberării celei de-a doua jumătăţi a
Sumelor Reţinute potrivit prevederilor paragrafului secund al Sub-Clauzei
14.9, în timp ce Antreprenorul va fi îndreptăţit, după emiterea Procesului
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, la o reducere a valorii garanţiei
bancare corespunzător primei jumătăţi a Sumelor Reţinute”.
Formularul de garanţie acceptat trebuie inclus în documentele de licitaţie,
anexate Condiţiilor Speciale: un exemplu de formular de garanţie este inclus în
Anexa D1.
Sub-Clauza 14.10 – Situaţia de Lucrări la Terminare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.11 – Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.12 – Scrisoarea de descărcare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.13 – Emiterea Certificatului Final de Plată
Constrângerile legale care derivă din utilizarea fondurilor publice pentru
finanţarea Contractului (Legea nr. 500/2002) şi care afectează emiterea de către
Inginer a Certificatului Final de Plată sunt reflectate în Condiţiile Speciale de
Contract Obligatorii din Anexa A1.
Sub-Clauza 14.14 – Încetarea responsabilităţii Beneficiarului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.15 – Moneda în care se efectuează plata
Dacă toate plăţile vor fi efectuate în Moneda locală, atunci acest lucru trebuie
stabili în Scrisoarea de Ofertă, şi se va aplica numai prima propoziţie a acestei
Sub-Clauze. Alternativ, Sub-Clauza 14.15 poate fi înlocuită.
Nouă Sub-Clauză 14.16 Restituire
Se poate adăuga o nouă Sub-Clauză14.16:
„Antreprenorul se obligă să restituie Beneficiarului, în termen de 45 zile de la
primirea unei cereri în acest sens, orice sumă plătită în plus faţă de valoarea
finală datorată. În cazul în care Antreprenorul eşuează în a face restituirea în
termenul stabilit de către Beneficiar, Beneficiarul poate creşte suma datorată
prin adăugarea unor costuri de finanţare:
− La rata de scont aplicată de banca centrală a ţării Beneficiarului dacă
plăţile sunt în moneda acelei ţări;
− La rata aplicată de Banca Centrală pentru principale sale tranzacţiile de
refinanţare în euro, dacă plăţile sunt în euro,
în prima zi a lunii în care a expirat termenul limită, plus trei puncte
procentuale şi jumătate. Costurile de finanţare vor fi aplicate pentru perioada
de timp ce se scurge între acea dată a plăţii stabilită de către Beneficiar
(exclusiv) şi data în care a fost efectuată plata (inclusiv). Orice plată parţială
va acoperi în primul rând costurile de finanţare astfel stabilite.
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Sumele ce trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu sumele de orice
fel datorate Antreprenorului. Aceasta nu va afecta dreptul Părţilor de a stabili
plata în tranşe. Spezelor bancare contractate în urma restituirii sumelor
datorate Beneficiarului vor fi în sarcina Antreprenorului”
Aranjamentele de finanţare
Pentru Contractele majore pe anumite pieţe, poate apărea necesitatea asigurării
finanţării de către anumite entităţi precum agenţii umanitare, bănci de
dezvoltare, agenţii de credit pentru export, sau alte instituţii internaţionale de
finanţare. Dacă finanţarea trebuie asigurată de la oricare dintre aceste surse, ar
putea fi necesară incorporarea în Condiţiile Speciale a cerinţelor speciale ale
finanţatorului. Formularea exactă va depinde de instituţia respectivă, deci
trebuie luată legătura cu această instituţie pentru a cunoaşte cerinţele pe care le
are şi pentru a cere aprobarea variantei preliminare a documentelor de licitaţie.
Aceste cerinţe pot include proceduri de licitaţie care necesită a fi adoptate
pentru a face eventualul contract eligibil pentru finanţare, şi / sau ar putea fi
necesară incorporarea în Condiţiile Speciale ale unor Sub-Clauze speciale .
Următoarele exemple arată câteva subiecte care ar putea fi abordate de către
instituţii :
a) Interzicerea discriminării împotriva companiilor de navigaţie ale oricărei
ţări;
b) Asigurarea faptului că acest Contract se conformează unei legi neutre
acceptată peste tot;
c) Prevederea efectuării arbitrajului
recunoscute şi într-o locaţie neutră;

potrivit

regulilor

internaţionale

d) Să se acorde Antreprenorului dreptul de a suspenda / rezilia contractul în
cazul neîndeplinirii obligaţiilor care revin potrivit aranjamentelor de
finanţare;
e) Limitarea dreptului de a refuza Echipamentele;
f) Specificarea plăţilor datorate în cazul rezilierii contractului;
g) Specificarea faptului că acest Contract nu va intra în vigoare până când nu
sunt îndeplinite anumite condiţii prealabile, inclusiv condiţiile pentru
trageri de fonduri legate de aranjamentele de finanţare; şi
h) Obligarea Beneficiarului de a efectua plăţi din resurse proprii dacă, pentru
orice motive, fondurile obţinute conform aranjamentelor de finanţare sunt
insuficiente pentru a efectua plăţile datorate Antreprenorului, fie datorită
neîndeplinirii obligaţiilor potrivit aranjamentelor financiare, fie din alte
motive.
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În plus, instituţiile finanţatoare sau băncile pot cere includerea în Contract a
referirilor la aranjamentele financiare, în special dacă trebuie să se asigure
finanţarea diferitelor elemente de aprovizionare din mai multe surse. Nu este
neobişnuită includerea în Condiţiile Speciale a prevederilor speciale care
identifică diferite categorii ale Echipamentelor şi specificarea documentelor
care trebuie prezentate instituţiilor finanţatoare relevante pentru a obţine plata.
Dacă nu sunt îndeplinite cerinţele instituţiilor, poate fi dificil (sau chiar
imposibil) să se asigure finanţarea potrivită pentru proiect, şi / sau instituţia
poate refuza să asigure finanţarea unei părţi sau a întregului Contract.
Totuşi, dacă finanţarea nu este legată de exportul de bunuri şi servicii într-o ţară
anume ci este asigurată de către băncile comerciale care îl împrumută pe
Beneficiar, aceste bănci pot fi interesate în a restrânge foarte mult drepturile
Antreprenorului. Aceste bănci pot dori excluderea din Contract a oricărei
referiri la aranjamentele de finanţare, şi / sau limitarea drepturilor
Antreprenorului potrivit prevederilor Clauzei 16.
Aranjamentele menţionate mai sus (implicând instituţii finanţatoare,
Beneficiarul şi Antreprenorul) pot fi iniţiate de către Beneficiar; sau de către
Antreprenor, înaintea transmiterii Ofertei. Alternativ, Antreprenorul poate fi
pregătit să iniţieze aranjamente de finanţare şi să-şi asume responsabilitatea
pentru ele, deşi probabil nu va putea şi nu va dori să asigure finanţarea din
resurse proprii. Cerinţele băncii care îl finanţează vor afecta atitudinea
Antreprenorului în procesul de negociere a Contractului. Acesta ar putea cere
Beneficiarului să efectueze plăţi interimare, cu toate că o mare parte a Preţului
Contractului poate fi reţinut până la terminarea Lucrărilor.
Acest aranjament de plată poate fi realizat fie printr-un procentaj mare al
reţinerilor, fie printr-un grafic de plăţi completat corespunzător ( a se vedea
Sub-Clauza 14.4), prin specificarea în Instrucţiunile pentru Ofertanţi a
criteriilor pe care Ofertanţii trebuie să le respecte. Deoarece Antreprenorul
trebuie să asigure propria finanţare pentru a acoperi deficitul dintre încasări şi
cheltuieli, acesta (şi banca sa finanţatoare) va cere probabil o anume formă de
garanţie care să garanteze efectuarea plăţii scadente.
Atunci când elaborează documentele de licitaţie, Beneficiarul ar trebui să
anticipeze cerinţele de mai sus prin transmiterea unei garanţii pentru elementul
plăţii pe care Antreprenorul îl va primi la terminarea Lucrărilor. Formularul de
garanţie acceptat trebuie inclus în documentele de licitaţie, anexate Condiţiilor
Speciale: un exemplu este inclus în Anexa D2.
4.3.15 Clauza 15 - Rezilierea Contractului de către Beneficiar
Sub-Clauza 15.1 - Înştiinţare de remediere
Înştiinţarea de remediere trebuie să menţioneze faptul că este dată potrivit
prevederilor prezentei Sub-Clauze şi să stabilească o perioadă de timp
rezonabilă pentru remediere. În cazul în care această perioadă depăşeşte Durata
de Execuţie a Lucrărilor, trebuie specificat că nu va aduce prejudicii niciunui
drept al Beneficiarului (cel puţin potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7).
Sub-Clauza 15.2 - Rezilierea Contractului de către Beneficiar
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Această Sub-Clauza trebuie modificată pentru a prevedea o Clauză clară de
reziliere de gradul IV (“pact comisoriu de gradul IV”) potrivit prevederilor
legislaţiei române. Mai mult, ultimele două propoziţii ale ultimului paragraf al
acestei Sub-Clauze ar trebui şterse. Articolele ce aparţin Antreprenorului nu pot
fi vândute de către Beneficiar, decât dacă acesta are un titlu executoriu care să
îi permită acest lucru, cum ar fi o decizie judecătorească sau o garanţie asupra
acestor articole (care este un titlu executoriu în sine).
Exemple de modificări sunt incluse în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa
A1.
Trebuie notat faptul că, în primul rând, rezilierea contractului reprezintă un eşec
atât pentru Antreprenor cât şi pentru Beneficiar. În realitate, Beneficiarii vor
pierde adesea un timp considerabil (inclusiv evaluare, organizarea unei noi
licitaţii, etc.) şi ar putea suporta costuri adiţionale suplimentare pentru
terminarea Lucrărilor. Ca urmare, rezilierea Contractului conform prevederilor
acestei Sub-Clauze trebuie utilizată ca o ultimă soluţie. Mai mult, perioada de
înştiinţare trebuie utilizată pentru a iniţia negocierile şi măsurile de remediere.
În astfel de cazuri, Beneficiarii pot prelungi această perioadă, pentru a permite
derularea negocierilor. „Graba spre reziliere” ar fi în orice caz o greşeală. În
special, faptul că Antreprenorul se găseşte în una din situaţiile descrise nu
trebuie înţeles în mod necesar ca declanşator al rezilierii.
Conform legii române, odată ce contractul este reziliat, în mod normal nu este
posibilă anularea rezilierii şi reluarea contractului. Chiar dacă rezilierea
contractului de către Beneficiar a fost declarată în mod eronat, contractul
rămâne reziliat şi rezilierea va fi redefinită ca reziliere conform dreptului
Beneficiarului de a denunţa unilateral contractul conform prevederilor SubClauzei 15.5.
Beneficiarii ar putea dori să definească mai clar prevederile literei (b), de
exemplu, prin definirea faptului că o rată a progresului minimă (foarte scăzută),
de exemplu, mai mică de 1% în ultimele 6 luni, va fi considerată drept
„abandonarea” lucrărilor.
O sub-clauză specială ar putea fi formulată după cum urmează:
„Se şterge al doilea paragraf şi se înlocuieşte cu următorul:
În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de
14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, va putea să
rezilieze contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. Contractul va fi
reziliat de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în instanţă sau sentinţă
arbitrară sau oricare alte formalităţi la expirarea notificării de 14 zile,
anterior menţionată. Totuşi, în cazurile descrise de sub-paragrafele (e) sau (f),
Beneficiarul va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat,
acesta încetând de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în instanţă sau sentinţă
arbitrară sau oricare alte formalităţi, după primirea de către Antreprenor a
notificării de reziliere.
Se introduc următoarele propoziţii la sfârşitul celui de-al patrulea paragraf:
În sensul prezentei Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care
vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi
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Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului
în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 şi care, la data rezilierii, nu sar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu
promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit
de către Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor;
toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.
Se înlocuieşte ultimul paragraf cu următorul paragraf:
Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi
Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în
apropierea Şantierului. Dacă Antreprenorul nu va reuşi să îşi retragă Utilajele
şi Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării,
Beneficiarul va fi îndreptăţit să utilizeze acea parte din Utilajele şi Lucrările
Provizorii ale Antreprenorului care se consideră că a fost rezervată exclusiv
executării Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului, după cum crede de
cuviinţă, până la terminarea lucrărilor respective.”
Sub-Clauza 15.3 – Evaluarea la data rezilierii
Este recomandabil să se definească un termen limită pentru activităţile
Inginerului potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, în funcţie de complexitatea
proiectului (de exemplu, 3 luni).
Sub-Clauza 15.4 – Plata după rezilierea de către Beneficiar
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 15.5 – Dreptul Beneficiarului de a rezilia unilateral Contractul
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
4.3.16 Clauza 16 – Suspendarea şi rezilierea contractului de
către Antreprenor
Sub-Clauza 16.1 – Dreptul Antreprenorului de a suspenda execuţia
Lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 16.2 – Rezilierea Contractului de către Antreprenor
A se vedea comentariile la Sub-Clauza 15.2. Modificările aduse acestei SubClauze sunt incluse în Condiţiile Speciale de Contract Obligatorii din Anexa
A1.
Înaintea rezilierii Contractului, Antreprenorul trebuie să fie conştient de faptul
că, o dată ce a fost reziliat, Contractul nu mai poate fi reluat şi, în marea
majoritate a cazurilor, este necesară o nouă licitaţie.
Beneficiarii trebuie să evite să ajungă într-una din situaţiile descrise.
Pentru transformarea caluzei de reziliere în Pact Comisoriu de grad IV se poate
introduce o sub-clauză specialp având următorul conţinut:
Se înlocuieşte al doilea paragraf cu următorul text:
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În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Antreprenorul, în termen de
14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar, va putea să rezilieze
contractul. Contractul va fi reziliat de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în
instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi la expirarea
notificării de 14 zile, anterior menţionată. Totuşi, în cazurile descrise de subparagrafele (f) sau (g), Antreprenorul va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze
Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în
instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi, după primirea de
către Beneficiar a notificării de reziliere.
Sub-Clauza 16.3 - Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor
Antreprenorului
Se poate adăuga la sfârşitul Sub-Clauzei următorul paragraf:
În sensul prezentei Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care
vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi
Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului
în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 şi care, la data rezilierii, nu sar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu
promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit
de către Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor.
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Sub-Clauza 16.4 – Plata după rezilierea de către Antreprenor
După reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2, plata în avans va fi
restituită imediat (dacă nu, poate fi executată garanţia pentru plata în avans).
Evident, plăţile după rezilierea contractului vor avea loc de obicei în diferite
situaţii de conflict. Ar fi recomandat să se stabilească un termen limită în care
Antreprenorul transmite cererea.

4.3.17 Clauza 17 - Riscuri şi responsabilităţi
Sub-Clauza 17.1 - Despăgubiri
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 17.2 – Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 17.3 – Riscurile Beneficiarului
Beneficiarii ar putea dori să adapteze definiţia riscului potrivit
caracteristicilor fiecărui proiect. De exemplu, pentru proiectele de reabilitare
rutieră sau de căi ferate, pare rezonabil să se excludă din riscurile
Antreprenorului despăgubirile pentru Lucrări cauzate de traficul rutier sau pe
calea ferată, şi să se includă în categoria riscurilor Beneficiarului. De exemplu,
se poate adăuga următorul paragraf:
„(i) daunele aduse componentelor proprietăţii Beneficiarului pe Şantier şi
daunele aduse Lucrărilor în urma oricărui accident ce implică utilizatorii
rutieri, atunci când Beneficiarul a aprobat utilizarea Lucrărilor de către
public, cu condiţia să poată poate fi demonstrat de către Antreprenor că
accidentul nu poate fi atribuit parţial sau în totalitate nici unui defect în
planul Antreprenorului de management al traficului.”
Sub-Clauza 17.4 – Consecinţele riscurilor Beneficiarului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 17.5 – Drepturi de proprietate intelectuală şi industrială
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 17.6 – Limitarea responsabilităţii
Dacă responsabilitatea totală a Antreprenorului nu este limitată la Valoarea de
Contract Acceptată, atunci se poate adăuga un paragraf suplimentar:
„În Sub-Clauza 17.6, suma la care se face referire în penultima propoziţie va
fi.....”.
O nouă Sub-Clauză 17.7
Dacă Antreprenorul va folosi temporar facilităţile oferite de către Beneficiar,
atunci trebuie adăugată o nouă Sub-Clauză:
„Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru îngrijirea articolelor listate
mai jos, începând cu data utilizării sau ocupării de către Antreprenor, până la
data recepţiei sau a încetării ocupării (unde recepţia sau încetarea ocupării
pot avea loc după data specificată în Procesul Verbal de Recepţie a Lucrării):
[Inseraţi listele]

.

România, Transpunerea Condiţiilor de Contract FIDIC în limba română

57

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract

Dacă articolele de mai sus sunt pierdute sau deteriorate în perioada în care
Antreprenorul este responsabil pentru îngrijirea lor, din orice cauze altele
decât cele pentru care Beneficiarul este responsabil, Antreprenorul va remedia
pierderea sau defecţiunea pe propria cheltuială, la nivelul cerinţelor
Inginerului”
4.3.18 Clauza 18 - Asigurări
Sub-Clauza 18.1 – Cerinţe generale pentru asigurări
Această Sub-Clauză trebuie modificată pentru a reflecta eliminarea Scrisorii de
Acceptare, care este înlocuită cu Acordul Contractual.
Formularea utilizată în Condiţiile Generale descrie asigurările care trebuie
încheiate de către „Partea asigurătoare”, care este Antreprenorul, în afara
cazului când se specifică altfel în Condiţiile Speciale. Asigurările ce trebuie
încheiate de către Antreprenor trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele
generale convenite cu Beneficiarul. Ca urmare, Instrucţiunile către Ofertanţi
trebuie că furnizeze detaliile condiţiilor propuse.
În cazul în care Beneficiarul trebuie să încheie oricare dintre aceste asigurări
potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, documentele de licitaţie vor include
detalii ce vor forma Anexă la Condiţiile Speciale (astfel încât Ofertanţii să
poată estima ce alte asigurări trebuie să încheie pentru propria protecţie),
inclusiv condiţiile, limitele, excepţiile şi franşizele, de preferat sub forma unei
copii a fiecărei poliţe. Beneficiarul poate considera dificilă încheierea
asigurărilor descrise în paragraful din Sub-Clauza 18.2 (pentru Utilajele
Antreprenorului, care include şi Utilajele Subantreprenorului), din cauză că
Beneficiarul poate să nu cunoască valoarea acestor articole ale Utilajelor.
Sub-Clauza 18.2 - Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului
Este recomandat să se precizeze următoarele:

„Va fi responsabilitatea Părţii asigurătoare să informeze compania de
asigurări despre orice schimbare în natura, volumul sau programul de
execuţie a Lucrărilor şi să asigure caracterul adecvat al acoperirii
asigurării pe toată durata Contractului.”
Sub-Clauza 18.3 – Asigurare împotriva vătămării persoanelor şi a
daunelor aduse proprietăţii
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 18.4 – Asigurarea Personalului Antreprenorului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
4.3.19 Clauza 19 – Forţa Majoră
Sub-Clauza 19.1 - Definiţia Forţei Majore
Se atrage atenţia asupra criteriilor conform cărora un eveniment sau
circumstanţă sunt definite drept Forţă Majoră şi asupra caracterului excepţional
al unui asemenea eveniment sau circumstanţă (mai mult decât neobişnuit sau
neprevăzut).
Sub-Clauza 19.2 - Înştiinţarea Forţei Majore
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Trebuie notat că, în ciuda unei opinii frecvent întâlnite, nu este neapărat necesar
un certificat emis de către Camera de Comerţ relevantă (nici chiar în România)
pentru a justifica apariţia evenimentului de Forţă Majoră. Forţa Majoră poate fi
dovedită prin alte mijloace. Mai mult, un asemenea certificat ar fi irelevent
pentru Forţa Majoră ce a apărut într-o altă ţară.
Înştiinţarea apariţiei evenimentului de Forţă Majoră trebuie însoţită de
documentaţia corespunzătoare. Este recomandat să se adauge următoarele la
sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2:
„şi va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare ce evidenţiază apariţia
evenimentului de Forţă Majoră.”
Sub-Clauza 19.3 – Obligaţia de a reduce întârzierile la minim
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 19.4 – Consecinţele Forţei Majore
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 19.5 – Forţa Majoră care afectează Subantreprenorii
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 19.6 – Rezilierea opţională, lichidare şi plăţi
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 19.7 – Exonerarea de executare a Contractului prin efectul
Legii
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
4.4.20 Clauza 20 - Revendicări, Dispute şi Arbitraj
Sub-Clauza 20.1 Revendicările Antreprenorului
Prezenta Sub-Clauză defineşte procedura aplicabilă pentru înştiinţarea şi modul
de a trata revendicările Antreprenorului. Încearcă să prevină situaţiile în care un
Antreprenor ar transmite o revendicare la o lungă perioadă de timp după
apariţia unui eveniment sau circumstanţă pentru care era rezonabil ca
Antreprenorul să anticipeze un drept al său la o prelungire a Duratei de
Execuţie sau la plăţi suplimentare. Ca urmare, Beneficiarul sau Inginerul s-ar
afla în situaţia de a da un răspuns sau de a lua măsuri de limitare a pierderilor
asociate evenimentului sau circumstanţei. Deşi termenul de 28 de zile în care
înştiinţarea trebuie transmisă este oarecum arbitrar, obiectivul era de a limita
perioada de timp în care revendicarea face obiectul unei înştiinţări. Problema
importantă este aceea că Beneficiarul, prin intermediul Inginerului, trebuie
alertat, într-o perioadă de patru săptămâni, că de curând a avut loc un
eveniment pentru care s-ar putea cere o prelungire a Duratei de Execuţie a
Lucrărilor sau plăţi suplimentare.
La rândul său, Inginerul va răspunde în termen de 42 de zile după primirea
revendicării sau a documentelor suplimentare.
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Chiar dacă se pare că Sub-Clauza 20.1 prevede faptul că orice revendicare
înştiinţată într-un termen mai mare de 28 de zile după producerea
evenimentului poate fi respinsă fără a fi luară în considerare, acesta nu este
modul în care multe CAD interpretează Sub-Clauza. Multe decizii ale CAD au
acceptat să fie analizate un număr de revendicări ce fuseseră respinse pentru
depăşirea perioadei de notificare. CAD are în vedere faptul că scopul SubClauzei 20.1 este de a preveni ambuscadele şi de a minimiza întârzierile în
execuţia proiectelor, nu de a interzice revendicările îndreptăţite. Rezultatul este
că, în procesele CAD, Beneficiarii au fost dezavantajaţi în mod semnificativ de
faptul că Inginerii, acţionând în toată bună-credinţa, nu au asigurat să fie
păstrate toate înregistrările necesare, nu au emis recomandări privind esenţa
revendicărilor şi nu au pregătit hotărâri relevante.
Îndrumări cu privire la utilizarea prevederilor referitoare la înştiinţare în
interesul Beneficiarilor, al bunei administrări a proiectului şi a corectitudinii
potrivit prevederilor contractelor.
1. Atunci când Inginerul consideră că nu au fost respectate prevederile SubClauzei 20.1 referitoare la termenul de 28 de zile pentru trimiterea
înştiinţării, înaintea să respingă revendicarea, el trebuie să ia în considerare
următoarele:
(i) Lăsând la o parte Sub-Clauza 20.1, este acest eveniment capabil să
constituie motivul unei revendicări valabile?
(ii) Inginerul sau Beneficiarul ştiau despre evenimentul ce dă naştere
revendicării în termen de 28 de zile de la data apariţiei lui?
(iii) Evenimentul care dă naştere revendicării este o acţiune sau o inacţiune
a Beneficiarului sau Inginerului?
(iv) În termen de 28 de zile, Inginerul sau Beneficiarul şi-au dat seama că
este posibilă apariţia unei rerevendicări, sau ar fi trebuit să îşi dea
seama?
(v) Este posibil ca Antreprenorul să fi considerat că este îndreptăţit să
formuleze o revendicare – distinct de faptul de a şti despre eveniment
– doar în cele 4 săptămâni înainte de înştiinţare?
(vi) Momentul înştiinţării a cauzat vreun prejudiciu semnificativ
Beneficiarului sau Inginerului, în sensul posibilităţii de a diminua sau
înregistra efectele evenimentului?
(vii) Momentul înştiinţării este în avantajul Antreprenorului, sau pare să fi
fost ales pentru a fi în avantajul Antreprenorului?
(viii)Au existat comunicări referitoare la această problemă, în timpul
întâlnirilor sau altfel, altele decât prin intermediul înştiinţării oficiale?
(ix) Este corect şi rezonabil, luând în considerare cele de mai sus, să
respingem revendicarea fără a lua în considerare substanţa
revendicării?
2. Dacă răspunsul la punctul (i) este că evenimentul nu poate constitui motiv
de revendicare validă, Inginerul trebuie să ia în considerare respingerea
revendicării pentru lipsă de motiv valabil.
3. Dacă răspunsul la punctul (i) este afirmativ, Inginerii trebuie să ia în
considerare punctele (ii) la (iv). Dacă răspunsul la oricare din aceste puncte
este afirmativ, atunci este posibil ca CAD să fie înţelegătoare faţă de
Antreprenor.
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4. În continuare, să luăm în considerare punctul (v). CAD ţin cont de prima
propoziţie a Sub-Clauzei 20.1: a fost demonstrat şi s-a acceptat faptul că,
dacă Antreprenorul nu s-a considerat de fapt îndreptăţit să formuleze o
revendicare, atunci obligaţia de înştiinţare nu a apărut. Anumite evenimente
pot necesita anumite investigaţii şi informaţii înainte ca Antreprenorul să
decidă că are dreptul la o revendicare. O CAD a decis că „circumstanţa” nu
s-a produs decât după un timp rezonabil pentru investigaţii. Dacă există
probabilitatea că Antreprenorul s-ar fi considerat îndreptăţit să facă o
revendicare cu mai mult de 4 săptămâni înainte de înştiinţare, atunci trebuie
luată în considerare respingerea revendicării din lipsa înştiinţării de
revendicare.
5. Referitor la punctele (vi) şi (vii): Dacă se pare că Antreprenorul nu a fost
capabil să transmită înştiinţarea, s-au adus prejudicii Beneficiarului sau s-a
avantajat Antreprenorul? Altfel spus, ar fi fost reduse costurile sau
întârzierile dacă înştiinţarea ar fi fost trimisă mai devreme?
6. Referitor la punctul (viii): CAD nu insistă ca înştiinţarea să fie oficială. Dacă
problema este ridicată în timp util în cadrul întâlnirilor sau în corespondenţa
generală, atunci este probabil ca acest lucru să fie considerat drept
înştiinţare adecvată.
7. În sfârşit, se va ţine seama de punctul (ix) şi, în special, dacă orice daună
adusă Beneficiarului ar putea fi evaluată în termeni financiari, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 2.5, sau în timp, şi dedusă din orice cost sau
perioadă de timp determinate.
8. Imediat după primirea unei revendicări şi înainte de a respinge o revendicare
din cauza lipsei înştiinţării, Inginerul trebuie să informeze Beneficiarul
referitor la acţiunile propuse, stabilind răspunsurile la întrebările de mai sus.
Să facă recomandări dacă:
a. Revendicarea poate fi respinsă în mod just pentru lipsa înştiinţării;
b. Revendicarea poate fi respinsă în mod just pentru lipsa înştiinţării, dar
Beneficiarul ar trebui totuşi să analizeze revendicarea în esenţă datorită
riscului dezacordului CAD; sau
c. Dacă revendicarea ar trebui analizată în esenţă.
Sub-Clauza 20.2 - Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor
În paragraful al treilea al acestei Sub-Clauze se şterge „Scrisoare de Acceptare”
şi se înlocuieşte cu „Acord Contractual” (Art. 94(2) al HG nr. 925/2006).
Trebuie notat faptul că numirea CAD poate să nu fie oportună pentru toate
contractele. Sub-Clauza 20.2 oferă două posibilităţi de bază:
− Numirea CAD de la începutul Contractului ,
− Decizia pre-arbitrală a Inginerului.
Beneficiarii ar trebui să aleagă între aceste posibilităţi ţinând seama de:
− Complexitatea contractului,
− Mărimea contractului,
− Extinderea activităţilor în afara Şantierului.
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Succesul procedurii de adjudecare a disputelor depinde, printre altele, de
încrederea Părţilor în persoanele numite să facă parte din CAD. Ca urmare, este
esenţial ca persoanele candidate pentru această poziţie să nu fie impuse de nicio
Parte celeilalte Părţi; şi ca, dacă persoanele sunt selectate potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 20.3, selecţia să fie făcută de către o entitate independentă. FIDIC
este pregătit să îndeplinească acest rol, dacă această autoritate a fost delegată
potrivit exemplului de formulare din Anexa la Ofertă.
Este preferabil, dar nu esenţial, ca persoana (persoanele) să fie aprobate
înaintea încheierii Acordului Contractual, şi ca CAD să viziteze Şantierul în
mod regulat. Potrivit exemplului de text din Anexa la Ofertă, Părţile pot fie să
convină astfel înaintea încheierii Acordului Contractual sau să convină numirea
într-o perioadă de timp specificată. Alternativ, Părţile pot prefera amânarea
numirii până în momentul apariţiei unei dispute, caz în care Sub-Clauza 20.2 şi
Anexa – Condiţii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor cu
anexele (Reguli Procedurale) şi Acordul de Adjudecare a Disputelor trebuie
modificate
pentru a corespunde formulării cuprinse în secţiunile
corespunzătoare din Condiţiile de Contract FIDIC pentru Echipamente şi
Construcţii inclusiv Proiectare
Sub-Clauza 20.2 prevede două alternative pentru compoziţia CAD:
a) O persoană, care acţionează ca membru unic CAD, care a încheiat un
acord tripartit cu ambele Părţi, sau
b) O CAD compusă din trei persoane, fiecare din acestea încheind un
acord tripartit cu ambele Părţi.
Forma acestui acord tripartit poate fi una din cele două alternative incluse în
Anexa D2, corespunzător alternativei adoptate. Ambele forme incorporează
(prin referire) Condiţiile Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor,
care sunt incluse ca Anexă la Condiţiile Generale deoarece în Sub-Clauza 20.1
se face referire la acestea. Potrivit prevederilor oricărei dintre aceste forme a
Acordului de Adjudecare a Disputelor, fiecare persoană individuală este
menţionată ca Membru.
Trebuie luat în considerare, într-o etapă incipientă, dacă pentru un anumit
proiect este preferabilă o CAD alcătuiră dintr-un membru sau din trei membri,
în funcţie de mărimea, durata şi domeniile de expertiză care vor fi implicate.
Pentru anumite proiecte, ar putea fi considerată potrivită numirea unei CAD
alcătuită dintr-un membru pentru fiecare domeniu de expertiză relevant pentru
Lucrări; totuşi, aceasta ar putea ridica probleme dacă, în cazul apariţiei unei
dispute, Părţile nu pot conveni asupra domeniului aplicabil şi, deci, cui ar trebui
adresată disputa spre soluţionare.
În mod obişnuit, CAD este recomandată pentru contracte mai mari de 5
milioane euro , iar pentru contractele mai mari de 100 milioane euro este
recomandată CAD alcătuită din 3 membri.
Pentru ca o CAD alcătuită dintr-o persoană să fie aprobată de comun acord,
Beneficiarul (sau Ofertantul) poate propune numele şi curricula vitae ale unor
persoane cu calificare corespunzătoare, pentru acordul Ofertantului (sau al
Beneficiarului). Ar fi recomandată propunerea unor alternative pentru cazul în
care unii Membri refuză numirea, presupunând că nu şi-au indicat în prealabil
dorinţa de a accepta. Fiecare Parte poate refuza alegerea unui nume dintr-o listă
de persoane care au fost deja contactate de către cealaltă Parte.
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Pentru o CAD alcătuită din trei persoane, Beneficiarul şi Ofertantul pot
propune fiecare un membru, printr-o procedură similară celei de mai sus, care
va fi supus aprobării celeilalte Părţi. În mod similar, Beneficiarul (sau
Ofertantul) poate propune persoane cu calificare corespunzătoare pentru
numirea preşedintelui, care va fi supus aprobării Ofertantului (sau a
Beneficiarului). Este recomandabil ca onorariul preşedintelui să fie mai mare
decât onorariile celorlalţi doi membri, luând în considerare sarcinile
administrative pe care acesta trebuie să le execute.
Numirea unei CAD poate fi facilitată, în special dacă membri nu trebuie să fie
numiţi la începutul Contractului, prin includerea în Contract unei liste aprobate
cu potenţiali membri: ca o Listă la Contract.
Alternativ, Inginerul poate lua aceste decizii pre-arbitrale. Această alternativă,
care a reprezentat rolul tradiţional al Inginerului în ţările de drept comun, poate
fi potrivită în cazul în care Inginerul este un inginer consultant independent cu
experienţa şi resursele necesare pentru administrarea tuturor aspectelor
contractului. Beneficiarul trebuie să admită că, deşi în general Inginerul
acţionează în interesul Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.1(a),
Inginerul va lua aceste decizii pre-arbitrale în mod imparţial, iar Beneficiarul nu
trebuie să-i prejudicieze imparţialitatea. Dacă această alternativă este
considerată a fi potrivită, atunci Sub-Clauzele 20.2 şi 20.3 trebuie şterse iar
Sub-Clauza 20.4 trebuie modificată în mod corespunzător prin ştergerea
paragrafului secund al Sub-Clauzei 20.4 şi înlocuirea lui cu următoarele:
„Inginerul va acţiona în calitate de Comisie de Adjudecare a Disputelor
conform prevederilor acestei Sub-Clauze 20.4, acţionând corect, imparţial şi
pe cheltuiala Beneficiarului. În cazul în care Beneficiarul intenţionează să
înlocuiască Inginerul, înştiinţarea trimisă de Beneficiar conform Sub-Clauzei
3.4 va include propuneri detaliate pentru numirea unui înlocuitor al Comisie
de Adjudecare a Disputelor”.
Sub-Clauza 20.3 Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor
Trebuie notat faptul că preşedintele FIDIC poate fi entitatea responsabilă pentru
a face numiri numai dacă limba de comunicare (aşa cum este definită în SubClauza 1.4) este limba engleză.
Sub-Clauza 20.4 Obţinerea deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor
Din nou, trebuie notat faptul că este esenţială tratarea în timp util a
revendicărilor.
Sub-Clauza 20.5 – Soluţionarea pe cale amiabilă
Prevederile acestei Sub-Clauze au rolul de a încuraja Părţile să rezolve
disputele pe cale amiabilă, fără a apela la arbitraj: de exemplu, prin negociere,
conciliere, mediere directe, sau alte forme sau alternative de rezolvare a
disputelor. Procedurile de rezolvare pe cale amiabilă depind adeseori, pentru a
avea succes, de confidenţialitate şi de acceptarea de către ambele Părţi a
procedurii. Ca urmare, nici o Parte nu ar trebui să încerce să impună celeilalte
Părţi procedura.
Sub-Clauza 20.6 Arbitrajul
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Trebuie subliniat faptul că, prezenţa unei Clauze referitoare la arbitraj exclude,
pentru domeniile acoperite de arbitraj, utilizarea tribunalelor „normale”. Pentru
a clarifica acest aspect, este recomandat să se şteargă prima propoziţie a
primului paragraf al Sub-Clauzei 20.6 şi să se înlocuiască cu următoarele:
“ Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilă sau printr-o decizie a
CAD care a devenit definitivă şi obligatorie, orice dispută decurgând din sau în
legătură cu Contractul care va apărea, incluzând fără rezerve orice dispută
privind încălcări ale angajamentului, reziliere sau invaliditate, va fi soluţionată
în final prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de
procedură arbitrală ale acestei Curţi ”.
Mai mult, Beneficiarii trebuie să verifice cu atenţie legătura între instituţia de
arbitraj, localizarea, limba de comunicare şi procedura de arbitraj. De exemplu,
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a României utilizează propriile reguli procedurale. Beneficiarii sunt
sfătuiţi să ia legătura cu instituţiile de arbitraj relevante înainte să definească
asemenea condiţii.
Contractul trebuie să includă prevederi referitoare la rezolvarea prin arbitraj
internaţional a oricăror dispute care nu sunt rezolvate pe cale amiabilă. În
contractele internaţionale, arbitrajul comercial internaţional are numeroase
avantaje comparativ cu contestaţiile făcute la curţile de justiţie naţionale, şi
poate fi acceptat mai uşor de către Părţi.
O atenţie deosebită trebuie acordată asigurării compatibilităţii regulilor de
arbitraj internaţional alese cu prevederile Clauzei 20 şi cu alte elemente stabilite
în Anexa la Ofertă. Regulile Arbitrajului Camerei Internaţionale de Comerţ
(„ICC”, cu sediul in Cours Albert 1er nr 38, Paris, Franţa) sunt incluse în mod
frecvent în contractele internaţionale. În lipsa prevederilor specifice referitoare
la numărul de arbitri şi la locul arbitrajului, Curtea Internaţională de Arbitraj a
ICC va decide numărul de arbitri (care de obicei este trei în orice dispută
fundamentală în construcţii) şi locul arbitrajului.
Dacă sunt preferate regulile UNCITRAL (sau altă cameră de comerţ diferită de
ICC) va fi necesară desemnarea, în Anexa la Ofertă, a instituţiei care va numi
arbitrii sau care va administra arbitrajul, în afară de cazul când instituţia este
numită (şi rolul ei specificat) în regulile de arbitraj. Poate fi de asemenea
necesar să se asigure, înainte de desemnarea unei instituţii în Anexa la Ofertă,
că aceasta este pregătită să facă nominalizarea sau să asigure administrarea.
Pentru proiectele majore pentru care s-a organizat o licitaţie internaţională, este
recomandat ca locul arbitrajului să fie situat întro ţară alta decât cea a
Beneficiarului sau a Antreprenorului. Această ţară trebuie să aibă o legislaţie cu
privire la arbitraj modernă şi liberală şi trebuie să fi ratificat o convenţie
bilaterală sau multilaterală (cum ar fi Convenţia de la New York din 1958 cu
privire la Recunoaşterea şi Aplicarea Deciziilor Arbitrale Externe), sau ambele,
care ar facilita aplicarea unei decizii arbitrale în ţările Părţilor.
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Poate fi considerat necesar ca, în anumite cazuri, în arbitrajul dintre Părţi să fie
implicate alte Părţi, creând astfel un arbitraj între mai multe Părţi. Deşi acest
lucru este realizabil, elaborarea Clauzelor pentru arbitraj între mai multe Părţi
necesită multă pricepere şi trebuie făcută de la caz la caz. Nu a fost dezvoltat
încă un formular standard satisfăcător pentru arbitraj între mai multe Părţi
pentru uz internaţional.
Sub-Clauza 20.7 – Nerespectarea deciziei Comisiei de Adjudecare a
Disputelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 20.8 – Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de
Adjudecare a Disputelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.

4.3.21 Nouă Clauză 21 - Controale şi auditări efectuate de
organisme române şi ale Uniunii Europene
Pentru Contracte finanţate din fonduri ale Comisiei Europene, este
recomandabil a se adăuga o nouă Clauză 21:
„Antreprenorul va permite Curţii de Conturi, Autorităţii de Audit, Oficiului
Român Anti - fraudă, Comisiei Europene, Oficiului European Anti - fraudă şi
Curţii Europene a Auditorilor să verifice, prin examinarea documentelor sau
prin verificare la faţa locului, implementarea proiectului şi să efectueze un
audit complet al conturilor, documentelor contabile şi al oricăror altor
documente relevante pentru finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea
loc într-o perioadă de 7 ani după plata Certificatului Final de Plată.
De asemenea, Antreprenorul va permite Oficiilor Anti – fraudă române şi
europene să efectueze controale şi verificări la faţa locului conform
procedurilor stabilite de legislaţia Comunităţii Europene pentru protecţia
intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudelor şi a altor
nereguli.
În acest scop, Antreprenorul va permite accesul personalului sau agenţilor
organismelor menţionate în primul paragraf al prezentei Clauze, pe Şantier şi
în locaţiile în care execută Contractul, incluzând sistemele informaţionale,
precum şi toate documentele şi bazele de date referitoare la administrarea
tehnică şi financiară a proiectului, şi să ia toate măsurile necesare înlesnirii
muncii acestora. Accesul acordat agenţilor organismelor amintite se va face pe
baza confidenţialităţii cu privire la terţele părţi, fără a prejudicia orice alte
obligaţii ce le revin conform legilor publice cărora li se supun. Documentele
trebuie să fie uşor accesibile şi clasate astfel încât să înlesnească examinarea
lor, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul despre localizarea lor
precisă.
Antreprenorul garantează faptul că drepturile organismelor menţionate în
primul paragraf al prezentei Clauze de a efectua auditări, controale şi
verificări, vor fi aplicate în mod egal oricărui Subantreprenor sau altei părţi ce
beneficiază de fondurile Comisiei Europene, cu aceleaşi condiţii şi conform
aceloraşi reguli ca cele stabilite în această Clauză."
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4.4

Acordul de Adjudecare a Disputelor

Este recomandabil să se includă un număr de modificări ale Condiţiilor
Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor. Asemenea modificări ar
trebui incluse în Clauza 2 a Acordului de Adjudecare a Disputelor. Acestea
sunt:
Clauza 3 Garanţii - paragraful secund – litera (c):
ar putea să nu existe suficiente CAD calificate ai căror membri sunt fluenţi în
limba română. În cazul în care limba pentru comunicare definită în Contract
este limba română, s-ar putea specifica următoarele:
„fluent în limba folosită pentru comunicare definită în Contract, sau asistat,
oricând este necesar, de un traducător calificat.”
Clauza 6 Plata
Se înlocuieşte litera (c) a primului paragraf cu următoarele:
„o diurnă fixă pentru cheltuielile suportate în legătură cu îndatoririle
membrului CAD, pentru fiecare noapte petrecută departe de domiciliu şi care
să acopere costurile de cazare, de subzistenţă, cu transportul local şi alte
cheltuieli neprevăzute;”
şi se adaugă litera (e) primului paragraf:
„(e)alte cheltuieli rezonabile suportate în legătură cu îndatoririle membrului
CAD, cum ar fi costurile pentru convorbirile telefonice, taxe de curierat,
cheltuieli cu faxuri şi telexuri, cheltuieli cu transportul internaţional, facilităţi
şi locuri pentru întâlniri şi audieri: pentru fiecare articol este necesară o
chitanţă. Transportul aerian trebuie să se facă cu clasa economic în timp ce
transportul cu trenul se poate face cu clasa întâi.”
Se înlocuieşte al doilea paragraf cu următoarele:
„Onorariile lunare şi zilnice, precum şi valoarea diurnei, vor fi specificate în
Acordul de Adjudecare a Disputelor. Cu excepţia altor specificaţii, aceste
onorarii vor rămâne fixe pentru primele 24 luni calendaristice, iar apoi vor fi
ajustate la fiecare aniversare a datei la care Acordul de Adjudecare a
Disputelor a intrat în vigoare, utilizând formula de ajustare: (menţionaţi
indicele relevant şi formula).”
Se înlocuieşte al treilea paragraf cu următoarele:
„Membrul CAD va transmite trimestrial facturi pentru onorariul lunar.
Facturile pentru alte cheltuieli şi pentru onorariile zilnice vor fi transmise în
urma încheierii unei vizite de şantier sau unei audieri. Toate facturile vor fi
însoţite de o scurtă descriere a activităţii efectuate pe perioada relevantă şi vor
fi adresate Antreprenorului.”

4.5

Ghid pentru elaborarea Anexei la Ofertă

În Anexa D2 este inclus un model pentru Anexa la Ofertă. Anexa la Ofertă
trebuie să acopere următoarele probleme:
Beneficiar

1.1.2.2 & 1.3

Antreprenor

1.1.2.3 & 1.3

Inginer

1.1.2.4 & 1.3

Durata de Execuţie

1.1.3.3

Perioada de Notificare a Defecţiunilor

1.1.3.7
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Comunicarea

1.3

Legea aplicabilă

1.4

Limba

1.4

Limba folosită pentru comunicare

1.4

Dreptul de acces pe Şantier

2.1

Garanţia de Bună Execuţie

4.2

Programul de lucru

6.5

Penalităţi de întârziere

8.7 & 14.15(b)

Penalităţi de întârziere

8.7

Sume Provizionate

13.5(b)

Actualizări generate de modificări ale
Preţurilor

13.8

Plata în avans

14.2

Rambursarea Plăţii în avans

14.2(a) şi (b)

Prezentarea situaţiilor interimare de
lucrări

14.3

Echipamente şi Materiale destinate
lucrărilor

14.5(b) şi (c)

Emiterea Certificatlor de Plată
Interimare

14.6

Moneda în care se efectuează Plată

14.15

Asigurări

18.1
18.2(d)
18.3

CAD

20.2 & 20.3

.
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5

Cartea galbenă FIDIC

5.1

Introducere

Acest capitol oferă îndrumare pentru pregătirea Condiţiilor Speciale de
Contract şi a Anexei la Ofertă pentru Contractele de Lucrări, utilizând
Condiţiile de Contract FIDIC pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv
Proiectare, Prima Ediţie publicată în 1999, adică Cartea galbenă FIDIC.
Condiţiile Generale de Contract FIDIC au fost traduse în limba română,
completate cu un set de Condiţii Speciale obligatorii necesare pentru
armonizarea cu prevederile legislaţiei naţionale şi aprobate prin Ordinul Comun
MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008
Ghidul oferă îndrumare şi propuneri pentru Condiţiile Speciale de Contract
Obligatorii şi Suplimentare propuse.
Ghidul oferă îndrumare şi propuneri pentru Condiţiile Speciale de Contract
Obligatorii şi Suplimentare propuse.

5.2

Ghid FIDIC

În elaborarea Condiţiilor de Contract Generale pentru Construcţie, s-a
recunoscut faptul că, în timp ce multe Sub-Clauze au aplicabilitate generală,
există şi unele Sub-Clauze care trebuie în mod necesar modificate pentru a lua
în considerare circumstanţele relevante unui anumit Contract. Sub-Clauzele
pentru care s-a considerat că se pot aplica mai multor Contracte (dar nu tuturor)
au fost incluse in Condiţiile Generale, pentru a facilita incorporarea acestora în
fiecare Contract.
Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de
Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile Părţilor. Va fi necesar să se
elaboreze Condiţiile Speciale pentru fiecare Contract în parte, şi să se ia în
considerare acele Sub-Clauze din Condiţiilor Generale care menţionează
Condiţiile Speciale.

Pentru această ediţie, Condiţiile Generale de Contract au fost elaborate pe baza
următoarelor principii:

.
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i.

Plăţile interimare, cu privire la Contractele cu Preţul de Contract sumă
forfetară, vor fi efectuate pe măsura derulării Lucrărilor şi vor fi efectuate
în mod tipic în tranşe specificate într-un grafic de plăţi.

ii. Dacă formularea din Condiţiile Generale necesită date suplimentare, atunci
(cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt atât de descriptive încât
trebuie detaliate în Specificaţii) Sub-Clauza face referire la acele date
conţinute în Anexa la Ofertă, datele fiind stabilite de către Beneficiar, sau
inserate de către Ofertant.
iii.

Acolo unde o sub-clauză din Condiţiile Generale tratează o problemă în
care este posibil ca termeni contractuali diferiţi să se aplice unor contracte
diferite, principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost următoarele:
(a) utilizatorii vor găsi mai convenabil faptul că unele prevederi pe care
aceştia nu doresc să le aplice pot fi pur şi simplu anulate sau
neevocate, în comparaţie cu redactarea unui text adiţional (în
Condiţiile Speciale) deoarece Condiţiile Generale nu acoperă cerinţele
lor; sau
(b) în alte cazuri, acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerată a
fi necorespunzătoare, sub-clauza conţine prevederi care s-a considerat
că pot fi aplicate majorităţii contractelor.

De exemplu, Sub-Clauza 14.2 [Plata în avans] este inclusă numai pentru uzul
cititorilor, nu datorită unei strategii FIDIC referitoare la Plăţile în avans.
Această Sub-Clauză devine inaplicabilă (chiar dacă nu este anulată) dacă este
ignorată prin nespecificarea sumei de plată în avans. De aceea este de reţinut că
anumite prevederi conţinute în Condiţiile Generale pot să nu se potrivească
unui Contract aparent tipic.
Alte informaţii referitoare la aceste aspecte, exemple de formulare pentru alte
prevederi şi alte materiale explicative şi exemple de formulare care să ajute la
elaborarea Condiţiilor Speciale şi a altor documente de ofertă sunt incluse în
această publicaţie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale.
Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare, acesta trebuie verificat
pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime contextului
specific; dacă nu, aceasta trebuie modificată.
Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte
modificări sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate
fie cu Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale. Este
esenţial ca toate aceste sarcini preliminare şi întregul proces de pregătire a
documentelor de licitaţie să fie încredinţat unui personal cu experienţă
relevantă, inclusiv în aspecte contractuale, tehnice şi de achiziţie.
Publicaţia se încheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Ofertă, Anexă la
Ofertă (care furnizează o listă de verificare a Sub-Clauzelor care se referă la
această Anexă), Acordul Contractual şi alternative pentru Acordul de
Adjudecare a Disputelor. Acest Acord de Adjudecare a Disputelor furnizează
textul pentru acordul între Beneficiar, Antreprenor şi persoana desemnată
pentru a funcţiona ca membru unic CAD sau ca membru al unei comisii de
adjudecare a disputelor formată din trei persoane şi include (prin referinţa)
termenii din Anexa la Condiţiile Generale.
În plus, FIDIC a publicat un ghid de utilizare a Condiţiilor de Contract pentru
Construcţii, pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare şi pentru
PAC/ Proiecte la Cheie.

.
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Pentru clarificarea secvenţei activităţilor de Contract, se poate face referire la
diagramele prezentate pe următoarele două pagini şi la Sub-clauzele enumerate
mai jos (unele din numerele de Sub-Clauze sunt menţionate, de asemenea, în
diagramele respective). Diagramele sunt informative şi nu trebuie să fie luate
în considerare în interpretarea Condiţiilor de Contract.
1.1.3.1 & 13.7
Dată de Bază
1.1.3.2 & 8.1
Dată de Începere a Lucrărilor
1.1.6.6 & 4.2
Garanţie de Bună Execuţie
1.1.4.7 & 14.3
Certificat Interimar de Plată
1.1.3.3 & 8.2
Durată de Execuţie (conform prelungirii potrivit 8.4)
1.1.3.4 & 9.1
Teste la Terminare
1.1.3.5 & 10.1
Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor
1.1.3.6 & 12.1
Teste după Terminare (dacă este cazul)
1.1.3.7 & 11.1
Perioada de Notificare a Defecţiunilor (conform
prelungirii potrivit 11.3)
1.1.3.8 & 11.9
Proces Verbal de Recepţie Finală
1.1.4.4 & 14.13
Certificatul Final de Plată

Elaborarea
Documentelor
de ofertă

Predarea
Ofertei

Emiterea
Scrisorii de
Acceptare

Data
de Baza

28 z

Perioadă de
ofertare

8.1
Data de

10.1
Emiterea Procesului Verbal
de Recepţie la
Terminarea Lucrărilor

8.2 Durata de
execuţie1

<28z

Perioada de
Notificare a
Defecţiunilor3

Întârzieri datorate
Antreprenorului2

4.2 Emiterea Garanţiei
de Bună Execuţie

11.9
Emiterea
Procesului Verbal
de Recepţie

9.1 Teste la Terminarea
Lucrărilor2

11 Notificarea
defecţiunilor

<21z

Remedierea
defecţiunilor
4.2 Returnarea
Garanţiei de Bună
Execuţie

Secvenţă tipică a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor pentru Echipamente şi
Construcţie inclusiv Proiectare
1. Durata de Execuţie trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr de zile la care se
adaugă orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 8.4.
2. Pentru indicarea secvenţei evenimentelor, graficul de mai sus se bazează pe situaţia în
care Antreprenorul nu reuşeşte să se conformeze Sub-Clauzei 8.2.
3. Perioada de Notificare a Defecţiunilor trebuie specificată (in Anexa la Ofertă) ca număr
de zile, la care se adaugă orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 11.3.
4. În funcţie de tipul Lucrărilor, pot fi necesare de asemenea Teste după Terminarea
Lucrărilor

.
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14.3 Antreprenorul
prezintă Inginerului
Situaţia de Lucrări

14.6 Inginerul emite
Certificatul Interimar
de Plată

14.7 Beneficiarul face
plata către Antreprenor

Fiecare dintre plăţile
lunare (sau alte plăţi)
interimare
<28z

Inginerul verifică situaţia de
lucrări, Antreprenorul transmite
informaţii
14.11 Antreprerorul
transmite Inginerului proiectul
de situaţie finală de lucrări

Secvenţă tipică a

<28z

<56z

14.11 Antreprenorul transmite
14.13 Inginerul emite
Situaţia Finală de Lucrări
Certificatul Final de Plată
şi descărcarea, conform
evenimentelor
în cazul plăţilor prevăzute în Clauza
Sub-Clauzei 14.12

14.7 Beneficiarul
efectuează plata

14

Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul plăţilor prevăzute în Clauza 14

8.1Data de Începere
a Lucrărilor

20.2 Părţile
numesc CAD

20.4 Una din părţi
supune CAD

20.4 Una din părţi
poate emite o
“notă de
neacceptare”

Părţile prezintă
documentele

20.6 Una din părţi
poate iniţia procesul
de arbitraj

Soluţionarea pe
cale amiabilă

către CAD

<28z

<84z

<28z

>56z

CAD decide

Numirea
arbitrului / lor

Secvenţă tipică a evenimentelor în cazul disputelor prevăzute în Clauza 20

5.2.1 Introducere
Condiţiile de Contract pentru Construcţii – Cartea galbenă FIDIC au fost
elaborate de către FIDIC şi sunt recomandate pentru uz general în scopul
achiziţiilor publice (inclusiv proiectare, producţie, livrare şi instalare) a
echipamentelor, şi pentru proiectarea şi execuţia de clădiri sau lucrări
inginereşti pentru care se organizează licitaţii internaţionale.
Sunt necesare modificări ale Condiţiilor, în scopul adaptării acestora legislaţiei
române în vigoare.

.
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Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul, în
conformitate cu cerinţele Beneficiarului, întocmeşte proiectul şi furnizează
echipamente şi / sau execută lucrări de construcţie de clădiri şi / sau lucrări
inginereşti.

Prezentul Ghid este destinat pentru a asigura asistenţă celor ce elaborează
Condiţii Speciale oferindu-le opţiuni pentru diferite Sub-Clauze acolo unde este
cazul. Înainte de introducerea oricărui exemplu de formulare, acesta trebuie
verificat pentru a se asigura faptul că formularea corespunde în întregime
contextului specific; dacă nu, aceasta trebuie modificată.
Acolo unde se modifică formularea şi în toate cazurile unde se fac alte modificări
sau adăugiri trebuie avut în vedere să nu se creeze vreo ambiguitate fie cu
Condiţiile Generale fie între clauzele din Condiţiile Speciale.

În elaborarea Condiţiilor de Contract care vor fi incluse în documentele de
licitaţie pentru un contract, poate fi utilizat următorul text:
„Condiţiile de Contract includ „Condiţiile Generale”, care fac parte din
„Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv
Proiectare”, Ediţia Întâi 1999 publicată de către Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC – Federaţia Internaţională a Inginerilor
Consultanţi), şi următoarele „Condiţii Speciale”, care cuprind modificări şi
adăugiri aduse Condiţiilor Generale”.
Condiţiile Generale nu cuprind Sub-Clauze care necesită includerea de date sau
informaţii în Condiţiile Speciale. Condiţiile Generale fac referire la acele date
conţinute în Anexa la Ofertă sau (pentru aspectele tehnice) în Specificaţii.

5.2.2 Elaborarea Documentelor de Licitaţie
Elaborarea documentelor de licitaţie trebuie să fie încredinţată unor ingineri cu
experienţă corespunzătoare, care sunt familiarizaţi cu aspectele tehnice ale lucrărilor
cerute. Este recomandată efectuarea unei verificări de către avocaţi cu calificare
corespunzătoare.
Documentele de licitaţie transmise Ofertanţilor vor fi alcătuite din Condiţii de
Contract, Cerinţele Beneficiarului, şi Scrisoarea de Ofertă şi Listele ce vor fi
completate de către Ofertant.

În plus, fiecare Ofertant trebuie să primească datele la care se face referire în
Sub-Clauza 4.10, şi Instrucţiunile pentru Ofertanţi, care să îi informeze asupra
oricăror aspecte speciale pe care Beneficiarul doreşte ca aceştia să le includă în
Oferta lor dar care nu fac parte din Cerinţele Beneficiarului pentru Lucrări.
Contractul va cuprinde Oferta acceptată şi Listele completate.
Cerinţele Beneficiarului
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Cerinţele Beneficiarului trebuie să specifice în special cerinţele referitoare la
Lucrările terminate, inclusiv cerinţele pentru funcţionare, calitate şi sfera de
cuprindere, şi poate cere Antreprenorului să furnizeze anumite articole, cum ar
fi consumabile care pot fi listate într-o Listă. Problemele la care se face referire
în câteva sau în toate Sub-Clauzele următoare:
1.8 Numărul de copii pentru Documentele Antreprenorului
1.13 Autorizaţii ce trebuie obţinute de către Beneficiar
2.1 Dreptul de acces pe etape asupra fundaţiilor, structurilor, echipamentelor
sau mijloace de acces
4.1 Scopul prevăzut pentru Lucrări
4.6 Alţi Antreprenori (şi alţii) pe Şantier
4.7 Stabilirea coordonatelor, liniilor, şi punctelor de referinţă
4.14 Terţi
4.18 Protecţia mediului
4.19 Electricitate, apă, gaz şi alte servicii disponibile pe Şantier
4.20 Utilajele Beneficiarului şi Materialele asigurate gratuit
5.1 Criterii pentru proiectanţi
5.2 Documentele Antreprenorului cerute, şi documente necesare pentru
aprobări
5.4 Standardele şi normativele tehnice
5.5 Instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea Lucrărilor
5.6 Documente conforme cu execuţia şi alte înregistrări ale Lucrărilor
5.7 Manuale de exploatare şi întreţinere
6.6 Facilităţi pentru personal
7.2 Probe
7.4 Testarea pe durata fabricării şi / sau construcţiei
9.1 Teste la Terminare
9.4 Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare
12.1 Teste după Terminare
12.4 Rezultate necorespunzătoare ale Testelor după Terminare
13.5 Sume Provizionate
Anexa la Ofertă
Multe Sub-Clauze ale Condiţiilor Generale fac referire la date conţinute în
Anexa la Ofertă, oferind o localizare uşoară a datelor care sunt solicitate de
obicei. Exemplele de formulare din Anexa F2 furnizează o listă cu
documentele cerute; dar nici în Condiţiile Generale, nici în exemplul de Anexă
a Ofertă, nu este indicat faptul că aceste date sunt stabilite de către Beneficiar
sau inserate de către Ofertant. Beneficiarul trebuie să elaboreze Anexa la Ofertă
, pe baza acestor exemple de formulare, completând elementele conform
necesităţilor sale.
Beneficiarul poate cere Ofertanţilor date suplimentare, şi să includă un
chestionar în cadrul Listelor.
Instrucţiuni pentru Ofertanţi
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Ar putea fi necesar ca Instrucţiunile pentru Ofertanţi să specifice orice
constrângeri referitoare la elaborarea Anexei la Ofertă şi/ sau a Listelor, şi/ sau
să specifice volumul informaţiilor suplimentare pe care fiecare Ofertant trebuie
să le includă în Ofertă. Dacă fiecare Ofertant trebuie să transmită o garanţe a
companiei mamă şi/ sau o garanţie de participare la licitaţie, atunci aceste
cerinţe (care se aplică înaintea intrării în vigoare a Contractului) trebuie incluse
în Instrucţiunile pentru Ofertanţi: exemple de formulare sunt incluse în Anexa
E1 a acestui document.
Instrucţiunile pentru Ofertanţi pot include probleme la care se face referire în
câteva sau în toate Sub-Clauzele următoare:
4.3 Reprezentantul Antreprenorului (nume şi Curriculum Vitae)
4.9 Sistemul de Asigurare a Calităţii
9.1 Teste la Terminare
12.1 Teste după Terminare
18 Asigurări
20 Adjudecarea disputelor
Un Contract de Construcţie inclusiv Proiectare poate constitui un contract „la
cheie” şi include proiectarea, construcţia, accesorii, fitinguri şi echipamente, iar
scopul Contractului trebuie definit în Cerinţele Beneficiarului. O atenţie
deosebită trebuie acordată cerinţelor detaliate, cum ar fi măsura în care
Lucrările vor fi deplin echipate, gata pentru exploatare, cu piese de schimb şi
consumabile furnizate pentru exploatare (pentru o durată de timp specificată),
de obicei de către Beneficiar. În plus, Antreprenorului i se poate cere să dea în
exploatare Lucrările, fie pentru o perioadă de câteva luni de probă potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 9.1(c), fie pe o durată de câţiva ani.
Se înţelege că Ofertanţii adesea ezită, în faţa unei competiţii intense, să suporte
cheltuieli mari în elaborarea proiectului pentru licitaţie. În elaborarea
Instrucţiunilor către Ofertanţi, trebuie luat în considerare gradul de detaliere
care li se poate cere în mod realist Ofertanţilor să elaboreze şi să includă în
ofertele lor. Gradul de detaliere cerut trebuie specificat în Instrucţiunile către
Ofertanţi. Trebuie notat faptul că această descriere poate să nu existe în
documentele care alcătuiesc Contractul.
Trebuie avută în vedere acordarea unei remuneraţii Ofertanţilor dacă, pentru a
furniza o Ofertă competitivă, aceştia trebuie să efectueze studii sau să execute
lucrări de proiectare de natură conceptuală.

5.3

Îndrumare Clauză – cu – Clauză pentru Condiţiile
Speciale

Această secţiune are rol de ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale de
Contract pentru Cartea galbenă FIDIC, cu o trecere în revistă clauză – cu clauză.

.
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5.3.1 Clauza 1 – Prevederi Generale
Sub-Clauza 1.1 - Definiţii
Datorită legislaţiei române în vigoare, a cerinţelor legislaţiei române cu privire
la achiziţiile publice şi pentru clarificarea Condiţiilor Generale, anumite
definiţii vor trebui modificate.
Următoarele definiţii ar trebui modificate:
• În Sub-Clauza 1.1.1.1 definiţia Contractului trebuie să reflecte anularea
Scrisorii de Acceptare. Potrivit reglementărilor legislaţiei cu privire la
achiziţiile publice, Contractul se constituie prin semnarea Acordului
Contractual după trecerea unei perioade de timp obligatorii de la data
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii transmisă de către
Beneficiar Antreprenorului (Articolul 205 din OUG nr. 34/2006 şi Articolul
94 a Hotărârii De Guvern nr. 925/2006). Modificarea acestei definiţii este
prevăzută în Condiţiile Speciale Obligatorii din Anexa B1.
• În Sub-Clauza 1.1.1.3 va fi ştearsă definiţia Scrisorii de Acceptare.
• În Sub-Clauza 1.1.1.3 se poate modifica definiţia „Datei de Bază” pentru a
reflecta o anumită dată calendaristică.
• Sub-clauza 1.1.3.5 se şterge şi se înlocuieşte cu definiţia Procesului Verbal
de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru a reflecta procesul de recepţie a
Lucrărilor de către o comisie numită de către Beneficiar potrivit legislaţiei
române (Articolul 15 al HG nr. 273/1994). Această definiţie este prezentată
în Condiţiile Speciale Obligatorii.
• Sub-clauza 1.1.3.5 se şterge şi se înlocuieşte cu definiţia Procesului Verbal
de Recepţie Finală pentru a reflecta procesul de recepţie a Lucrărilor de
către o comisie numită de către Beneficiar potrivit legislaţiei române
(Articolul 15 al HG nr. 273/1994). Această definiţie este prezentată în
Condiţiile Speciale Obligatorii.
• În noua Sub-Clauză 1.1.3.10 se va introduce definiţia „Certificatului de
Recepţie la Terminarea Lucrărilor” ca reprezentând documentul emis de
Inginer potrivit prevederilor clauzei 10. Această definiţie este prezentată în
Condiţiile Speciale Obligatorii din AnexaB1.
• În noua Sub-Clauză 1.1.3.11 se va introduce definiţia „Certificatului de
Recepţie Finală” ca reprezentând documentul emis potrivit sub-clauzei 11.9.
Această definiţie este prezentată în Condiţiile Speciale Obligatorii din
Anexa B1.
• În sub-clauza 1.1.4.1 se va modifica definiţia „Valoarea de Contract
Acceptată” pentru a reflecta eliminarea Scrisorii de Acceptare.
• În Sub-Clauza 1.1.4.6 trebuie indicată „Moneda străină”.
• În Sub-Clauza 1.1.4.8 „Moneda Locală” trebuie să fie definită ca fiind RON
(Leul românesc).
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• În Sub-Clauza 1.1.6.2 „Ţară” trebuie definită ca fiind România.
• În Sub-Clauza 1.1.6.5 „Legislaţia în vigoare” trebuie definită ca fiind
legislaţia română, legile, ordonanţele, deciziile, ordinele şi alte legi,
reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite, având
putere de decizie în România.
• În Sub-Clauza 1.1.6.7 „Şantier” trebuie menţionat faptul că organizarea de
şantier a Antreprenorului, în cele mai multe cazuri, nu face parte din Şantier
aşa cum este definit potrivit prevederilor Contractului.
Sub-Clauza 1.2 - Interpretări
Dacă referirile la „profit” trebuie specificate mai precis, Sub-Clauza 1.2 poate fi
modificată. Asemenea prevedere este recomandată pentru a furniza o referinţă
clară pe durata implementării, în special atunci când se evaluează revendicările.
„În prezentele Condiţii, prevederile ce includ expresia „Cost plus un profit
rezonabil” cer ca acest profit să fie a douăzecea parte (5%) din acest Cost.”
Sub-Clauza 1.3 - Comunicarea
Se atrage atenţia asupra importanţei cerinţelor primei propoziţii a ultimului
paragraf care, deşi aplicabile în multe Sub-Clauze, nu sunt repetate în
Condiţiile Generale. Nerespectarea lor poate avea consecinţe serioase.
Sub-Clauza 1.4 – Legea şi Limba
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.5 – Prioritatea documentelor
De obicei este necesară o ordine a priorităţii, în cazul în care se descoperă
ulterior o contradicţie între documentele contractuale. În Sub-Clauza 1.5,
ordinea priorităţii va reflecta eliminarea Scrisorii de Acceptare (Art. 94(2) al
HG nr. 925 / 2006), precum şi faptul că, dacă pe durata de execuţie a
Contractului, anumite elemente ale Ofertei tehnice a Antreprenorului se
dovedesc a nu respecta cerinţele din Specificaţii, acestea din urmă vor avea
prioritate. (Art. 95(2) al HG nr. 925/2006). În Condiţiile Speciale Obligatorii
din Anexa B1 este inclusă o propunere de modificare.
Este recomandată integrarea componentelor semnificative ale propunerii
Antreprenorului (personal cheie, echipamente cheie, metoda de lucru, schema
asigurării calităţii, planurile de management al traficului şi / sau de protecţie a
mediului) ca parte a Contractului (documente listate în paragraful (h) al
prezentei Sub-Clauze), pentru a se asigura aplicabilitatea acestei propuneri.
Chiar dacă Contractul specifică în mod clar prioritatea documentelor, trebuie
verificată coerenţa acestora cu documentele de licitaţie iar corecţiile, dacă sunt
necesare, vor fi introduse înaintea semnării Contractului. Mai mult, în cazul în
care programul Antreprenorului este inclus în documentele contractuale, este
recomandabilă menţionarea faptului că orice referire la date calendaristice este
numai cu titlu indicativ, în special dacă semnarea Contractului sau Data de
Începere a Lucrărilor au loc cu întârziere faţă de programul de lucru iniţial.
Sub-Clauza 1.6 – Acordul Contractual
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Se va şterge prima propoziţie a Sub-Clauzei 1.6 cu scopul de a reflecta
eliminarea Scrisorii de Acceptare.
Modelul Acordului Contractual trebuie inclus în documentele de licitaţie ca
anexă a Condiţiilor Speciale. Modelele contractuale din Anexa E2 includ un
exemplu de Acord Contractual.
Sub-Clauza 1.7 - Cesionarea
În situaţia în care Contractul este încheiat ca urmare a unei proceduri de
achiziţie publică, cesionarea de către Antreprenor a totalităţii sau a unei părţi a
Lucrărilor (chiar dacă s-ar face cu acordul prealabil al Beneficiarului) este un
subiect sensibil, deoarece poate fi considerată un mijloc de evitare a
prevederilor legale obligatorii cu privire la achiziţiile publice. Acest model de
Contract de lucrări inclus în Formularul 5 ataşat Ghidului Achiziţiilor Publice
permite cesiunea contractului de lucrări de către Antreprenor, cu acordul
prealabil al Beneficiarului, cu condiţia ca Antreprenorul să rămână responsabil
în faţa Beneficiarului
Sub-Clauza 1.8 – Păstrarea şi furnizarea documentelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.9 – Erori ale Cerinţelor Beneficiarului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.10 - Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către
Beneficiar
Ar putea fi necesară modificarea acestei Sub-Clauze dacă:
− Beneficiarul va cere utilizarea documentelor Antreprenorului mai mult
decât este permis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.În acest caz,
Antreprenorul ar fi absolvit de responsabilităţile care ar putea rezulta din
folosirea necorespunzătoare, şi anume pentru în scopuri neprevăzute de către
proiectant;
− Documentele Antreprenorului vor include programe de calculator (software)
pe care Beneficiarul le va folosi în alt mod decât cel permis în această SubClauză; sau
− Punerea în funcţiune a Lucrărilor face obiectul unui proces de autorizare.
Ar putea fi necesare prevederi suplimentare, dacă toate drepturile asupra
articolelor particulare ale programelor pentru calculator (de exemplu) trebuie să
fie acordate Beneficiarului. Prevederile trebuie să tină seama de legislaţia în
vigoare.
Sub-Clauza 1.11 – Utilizarea documentelor Beneficiarului de către
Antreprenor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.12 – Informaţii confidenţiale
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.13 – Respectarea legilor
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Beneficiarul ar trebui să menţioneze, atunci când este relevant, normele
specifice pe care Antreprenorul trebuie să le respecte. Aceasta ar trebui făcută
în următoarea formă:
“Legile aplicabile cu o relevanţă specială pentru Contract includ, dar nu sunt
limitate la: Legea nr. …..(se vor enumera actele normative relevante pentru contractul
în cauză)

Pentru Contractele pentru Echipamente de Construcţii inclusiv Proiectare,
emiterea unei autorizaţii de construire de către autorităţile relevante poate dura
câtva timp după depunerea şi aprobarea proiectului Antreprenorului.
Beneficiarii ar trebui să menţioneze aceste perioade de timp pentru a evita
reclamaţii din partea Antreprenorului. Este recomandată precizarea sferei de
cuprindere a paragrafului (b), de exemplu:
„Cu excepţia autorizaţiei de construire ce va fi obţinută de către Beneficiar,
autorizaţiile şi / sau permisele cerute de autorităţile naţionale / locale
competente vor fi obţinute de către Antreprenor, pe cheltuiala proprie. Aceste
permise includ, printre altele, autorizaţii pentru organizarea de şantier,
devierile de trafic, permise rutiere, permise de rezidenţă şi de lucru, permise
pentru comunicaţii radio, permise pentru relocarea utilităţilor publice, etc.
În termen de 28 de zile de la primirea înştiinţării potrivit prevederilor SubClauzei 8.1 [Începerea lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului o
planificare detaliată a Lucrărilor, împreuna cu o listă a tuturor permiselor
necesare şi a termenelor pentru obţinerea acestora, în scopul executării în
bune condiţii a Lucrărilor conform programului pregătit şi actualizat potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.33 [Programul de execuţie].”
Sub-Clauza 1.14 – Obligaţii comune şi individuale
În cazul unui contract mai mare, trebuie menţionate cerinţele detaliate pentru
asociere. De exemplu, ar fi oportun ca fiecare membru să transmită o garanţie a
societăţii mamă. În Anexa E1- modele de formulare de garanţie, este anexat un
model pentru această garanţie.
Sub-clauza specială corespondentă poate fi formulată în felul următor:
„Fiecare membru al asocierii/ consorţiului va furniza o garanţie a societăţii
mamă în forma ataşată în Anexa [se va introduce numărul anexei].”
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Aceste cerinţe, care se aplică înaintea intrării în vigoare a Contractului, trebuie
incluse în Instrucţiunile către Ofertanţi.
Beneficiarul va dori ca liderul asocierii să fie stabilit într-o etapă de început,
furnizând un singur punct de contact ulterior, şi nu va dori să fie implicat în
disputele dintre membrii asocierii. Beneficiarul trebuie să studieze cu atenţie
acordul de asociere, care poate trebuie să fie aprobat de către instituţiile care
finanţează proiectul.
Nouă Sub-Clauză 1.15 Confidenţialitatea detaliilor
Dacă este cerută confidenţialitatea, se poate adăuga o noua Sub-Clauză.
Formularea acesteia ar putea fi următoarea:
„Antreprenorul va considera detaliile Contractului drept private şi
confidenţiale, în măsura în care aceasta nu afectează desfăşurarea obligaţiilor
contractuale sau respectarea legislaţiei în vigoare. Antreprenorul nu va
publica, nu va permite publicarea şi nu va divulga informaţii confidenţiale
despre Lucrări în nici o publicaţie comercială sau tehnică sau în altă parte,
fără acordul prealabil în scris la Beneficiarului.”

5.3.2 Clauza 2 - Beneficiarul
Sub-Clauza 2.1 - Dreptul de acces pe Şantier
Dacă dreptul de acces pe Şantier nu poate fi acordat în mod exclusiv, atât iniţial
cât şi după aceea, vor fi furnizate detalii în acest sens. Beneficiarul va acorda o
atenţie deosebită acestei Sub-Clauze, deoarece nerespectarea obligaţiilor ce
rezultă din prevederile acesteia reprezintă o eroare gravă ce poate duce la
rezilierea Contractului de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei
16.2.
În cazul în care dreptul de acces pe Şantier va fi acordat în etape, este
recomandată definirea Sectoarelor (în Anexa la Ofertă) şi definirea în cadrul
acestei Sub-Clauze a termenului în care se va acorda dreptul de acces pe
Şantier.
În cazul în care dreptul de acces pe Şantier şi posesiunea Şantierului nu sunt
garantate în mod exclusiv, acest lucru ar trebui menţionat în mod clar,
împreună cu toate amănuntele.
În cazul în care dreptul de acces pe Şantier va fi garantat numai pentru Sectoare
limitate şi / sau pentru durată de timp limitată (cum este cazul reabilitărilor de
căi ferate), Beneficiarul trebuie să specifice acest lucru şi să definească
procedura ce va fi aplicată precum şi principalele constrângeri / parametri .
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Şantierul nu include zonele de lucru suplimentare pe care Antreprenorul ar
putea să le solicite, aşa cum sunt definite în Sub-Clauza 4.23. Totuşi, în cazul
special al devierilor temporare cerute în mod special de către Beneficiar (de
exemplu, în cazul lucrărilor la poduri), terenul necesar va fi pus la dispoziţie de
către acelaşi Beneficiar.
De asemenea, este recomandabil a se preciza ce implică dreptul de acces la
Şantier în ceea ce priveşte exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de pe Şantier
şi în ceea ce priveşte traficul
Sub-Clauza 2.2 – Autorizaţii, Acorduri, Aprobări
Referitor la paragraful (a), este indicată includerea tuturor informaţiilor
relevante în ofertă şi apoi în documentele contractuale, şi în mod special în
Specificaţii. Trimiterile la legi şi standarde vor fi incluse din motive formale,
dar documentele contractuale trebuie să fie, pe cât posibil, suficient de
cuprinzătoare, în scopul facilitării accesului la piaţă
Sub-Clauza 2.3 Personalul Beneficiarului
Aceste prevederi trebuie sa reflecte în contractele Beneficiarului cu oricare alţi
antreprenori care execută sau vor executa lucrări pe Şantier
Lucrările ce vor fi executate de aceşti alţi Antreprenori vor fi descrise în
documentele de licitaţie, şi vor fi specificate aspecte precum coordonarea şi
siguranţa.
Sub-Clauza 2.4 Asigurarea resurselor financiare de către Beneficiar
Este posibilă introducerea unei definiţii mai precise a ceea ce vor fi considerate
„dovezi rezonabile”, de exemplu în cazul contractelor de durată lungă. Totuşi,
este recomandat a nu se şterge Sub-Clauza în totalitate, deoarece Antreprenorii
ar fi preocupaţi de această anulare. Anticiparea unui risc în această privinţă se
va reflecta în preţuri.
Trebuie remarcat faptul că această Sub-Clauză este utilizată îndeosebi atunci
când apar depăşiri importante ale costurilor (inclusiv datorită revendicărilor
Antreprenorului), deoarece în general se presupune că Beneficiarii au asigurată
finanţarea corespunzătoare Valorii de Contract Acceptată, înainte de semnarea
Contractului.
Sub-Clauza 2.5 Revendicările Beneficiarului
Trebuie subliniat faptul că, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.7,
Beneficiarului nu îi este permisă efectuarea de deduceri din valorile aprobate de
către Inginer (Condiţiile Speciale Obligatorii permit totuşi corectarea erorilor
matematice). Ca urmare, procedura definită în prezenta Sub-Clauză va fi
utilizată în cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu o sumă aprobată sau
doreşte să a aplice diverse penalităţi (ca de exemplu, penalităţi de întârziere).
5.3.3 Clauza 3 - Inginerul
Sub-Clauza 3.1 - Responsabilităţile şi Autoritatea Inginerului
Cerinţele referitoare la obţinerea aprobării Beneficiarului trebuie precizate în
Condiţiile Speciale.
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Această listă poate fi extinsă sau restrânsă după necesităţi. Dacă obligaţia de a
obţine aprobarea Beneficiarului se aplică numai dincolo de anumite limite,
financiare sau alt fel, se poate modifica formularea propusă.
Este clarificat faptul că Inginerul îndeplineşte şi rolul definit prin Legea nr.
10/1995 articolul 21 paragraful d). Totuşi, Condiţiile de Contract prevăd de
asemenea câteva îndatoriri şi autorităţi suplimentare.
Beneficiarii ar putea dori să limiteze autoritatea Inginerului, pentru a menţine
controlul asupra câtorva aspecte principale. Asemenea limitări ar trebui (i) să
fie detaliate în mod special în Condiţiile Speciale, şi (ii) să corespundă întradevăr cu ceea ce este prevăzut în Contractul Inginerului
În afara limitărilor deja incluse in Condiţiile Speciale Obligatorii (Anexa B1)
şi derivate din legislaţia în vigoare, Beneficiarii ar putea dori să adauge, de
exemplu, următoarele:
a) Sub-Clauza 4.4: Este necesară aprobarea Beneficiarului înaintea
emiterii aprobării pentru orice Subantreprenor; (alternativ, această
obligaţie ar putea fi limitată la Subantreprenorii importanţi, adică cei
care furnizează mai mult de x% din Valoarea de Contract Acceptată)
b) Sub-Clauza 8.4 şi / sau Sub-Clauza 13.1: Este necesară aprobarea
Beneficiarului înaintea emiterii unei dispoziţii sau aprobări pentru
prelungirea Duratei de Execuţie;
c) Sub-Clauza 13.1: Este necesară aprobarea Beneficiarului înaintea
emiterii unei dispoziţii sau aprobări pentru omiterea oricărei Lucrări

Se atrage atenţia Beneficiarilor asupra faptului că această aprobare
prealabilă transferă responsabilitatea de la Inginer la Beneficiar.
De asemenea este recomandabil să se adauge următoarele precizări, sau
similar:
„Fără a ţine seama de obligaţia, aşa cum este prevăzută mai sus, de a
obţine aprobare, dacă, în opinia Inginerului, apare o situaţie de urgenţă
care afectează siguranţa vieţii, a Lucrărilor sau a unor proprietăţi
învecinate, acesta poate să dispună Antreprenorului să execute acele
lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia Inginerului, sunt necesare
pentru a anula sau reduce riscul, fără a-l descărca pe Antreprenor de
îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin potrivit prevederilor
Contractului. Antreprenorul se va conforma imediat dispoziţiilor primite de
la Inginer. În ceea ce priveşte aceste dispoziţii, Inginerul va determina o
creştere a Preţului Contractului, potrivit prevederilor Clauzei 13.1, şi în
consecinţă va înştiinţa Antreprenorul, cu o copie Beneficiarului.”
Sub-Clauza 3.2 - Delegarea de către Inginer
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 3.3 – Instrucţiunile Inginerului
Se atrage atenţia asupra următoarelor prevederi:
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„Antreprenorul va primi dispoziţii numai de la Inginer, sau de la un asistent
căruia i-a fost delegată autoritatea relevantă potrivit prevederilor prezentei
Clauze.”
Ca urmare, potrivit prevederilor Contractului, proiectantul sau alte entităţi nu
pot emite dispoziţii direct Antreprenorului.
Sub-Clauza 3.4 – Înlocuirea Inginerului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 3.5 Stabilirea modului de soluţionare
Se atrage atenţia asupra următoarelor două aspecte:
− Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.3, soluţionarea oferită de Inginer nu
trebuie să fie reţinută sau întârziată în mod nejustificat. În general,
revendicările trebuie să fie tratate în cel mai scurt timp. Beneficiarii ar putea
lua în calcul introducerea unei limite de timp pentru stabilirea modului de
soluţionare.
− Soluţionarea stabilită în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze
intră în vigoare imediat.
În practică, Inginerul poate stabili un mod interimar de soluţionare înainte să
stabilească soluţionarea finală, pentru a evita întârzierile, în timp ce aşteaptă
primirea documentelor justificative.
O nouă Sub-Clauza 3.6 Întâlniri de management
Este recomandabil să se facă trimiteri la întâlniri de management, de
exemplu cu următoarele:
„Inginerul sau Reprezentantul Antreprenorului poate cere celuilalt să
participe la o întâlnire de management în scopul revizuirii pregătirilor
pentru lucrările viitoare. Asemenea întâlniri vor avea loc lunar. Inginerul
va consemna ordinea de zi a întâlnirii şi va furniza copii ale documentelor
celor prezenţi la întâlnire şi Beneficiarului, în termen de 2 zile după data la
care a avut loc întâlnirea. În înregistrările făcute, responsabilităţile pentru
orice acţiuni ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile
Contractului. Se precizează faptul că prin aceste înregistrări, chiar dacă
sunt semnate de către Părţi, nu poate fi modificat Contractul.

Ordinea de zi a acestor întâlniri va cuprinde revizuirea progresului obţinut,
revizuirea planurilor şi echipamentelor pentru activităţile viitoare, situaţia
personalului, tehnologia, siguranţa, echipamentele, aprovizionarea cu
materiale, plăţile, dificultăţile curente şi anticipate, coordonarea cu alţi
Antreprenori, reclamaţii pentru cheltuieli suplimentare, şi alte probleme
obiective. Data şi locul de desfăşurare a acestor întâlniri vor fi stabilite de
comun acord, luând în considerare subiectele puse în discuţie.”
5.3.4 Clauza 4 - Antreprenorul
Sub-Clauza 4.1 – Obligaţiile generale ale Antreprenorului
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Uneori, poate exista un
articol al Lucrărilor Temporare pentru care
Antreprenorul nu va avea răspunderea deplină. De exemplu, Contractul poate
specifica amenajări temporare pentru devierea unui râu, care a fost proiectată de
către Inginer. În aceste cazuri, Sub-Clauza trebuie modificată, ţinând seama de
tipul acestui articol al Lucrărilor Temporare şi de gradul de responsabilitate al
Beneficiarului.
Sub-Clauza 4.2 – Garanţia de Bună Execuţie
Sub-Clauza 4.2 trebuie modificată pentru a respecta reglementările cu privire la
achiziţiile publice referitoare la transmiterea şi eliberarea Garanţiei de Bună
Execuţie (Art. 87(b) şi 92 (4) ale HG 925/200 6). Modificările propuse sunt
incluse în Condiţiile Speciale Obligatorii prezentate în Anexa B1.
Pentru a evita riscul rezilierii Contractului în cazul în care Antreprenorul
eşuează în a transmite Garanţia de Bună Execuţie, este recomandat să se ceară
depunerea Garanţiei de Bună Execuţie la semnarea Contractului
Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie este bazată în mod normal pe Valoarea de
Contract Acceptată. Conform prevederilor HG 925/ 2006 art. 89 paragraful (2)
aceasta nu poate depăşi 10% din Preţul Contractului. Pentru proiectele mari cu
posibile depăşiri ale costurilor, este recomandabil ca la sfârşitul Sub-Clauzei să
se adauge textul următor:
„De fiecare dată când Inginerul stabileşte că Preţul Contractului depăşeşte
Valoarea de Contract Acceptată sau Preţul Contractului stabilit anterior în
scopul prezentei Sub-Clauze, cu mai mult de zece procente (10%),
Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va creşte imediat, în aceeaşi
proporţie, valoarea Garanţiei de Bună Execuţie”
În cazul asocierilor, pentru a evita dificultăţile, este recomandat să se includă
următoarele:
„Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau unui consorţiu va specifica
numele asocierii sau consorţiului.”
Formularul (formularele) acceptate ale Garanţiei de Bună Execuţie trebuie
inclus (e) în documentele de licitaţie, anexate Condiţiilor Speciale. Exemple de
formulare sunt anexate acestui document în modelele de garanţii din Anex E1.
Acestea îmbină doua seturi de Reguli Uniforme publicate de către Camera
Internaţională de Comerţ (ICC, cu sediul în Paris, Albert I, nr 38, 75008,
Franţa), care a publicat de asemenea un ghid pentru aceste Reguli Uniforme.
În cazul în care Beneficiarul nu este pregătit să accepte altă formă de garanţie în
afara celei anexate, atunci ar trebui să modifice a doua propoziţie a paragrafului
secund astfel:
„Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de către o entitate şi dintr-o ţară (sau
altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar, şi va fi în forma anexată
Condiţiilor Speciale.”
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Sub-Clauza 4.3 – Reprezentantul Antreprenorului
Dacă Reprezentantul este cunoscut la momentul transmiterii Ofertei, Ofertantul
poate propune Reprezentantul. Ofertantul poate dori să propună alternative, în
special dacă este posibil ca acordarea contractului să fie întârziată. Dacă limba
de referinţă nu este aceeaşi cu limba folosită pentru comunicarea zilnică
(potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.4), sau dacă pentru alte motive, este
necesar să se menţioneze faptul că Reprezentantul Antreprenorului trebuie să
fie fluent într-o anume limbă, se poate modifica Sub-Clauza din Condiţiile
Speciale. În Condiţiile Speciale recomandate din Anexa B2 este inclusă o
recomandare pentru această modificare.
Trebuie subliniat rolul Reprezentantului Antreprenorului. Nu numai numirea
sa, ci şi revocarea sa trebuie să primească aprobarea prealabilă a Inginerului.
Pentru a se asigura că un Reprezentant al Antreprenorului nominalizat în mod
corespunzător,
este disponibil tot timpul, se poate specifica (potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.3) faptul că Situaţiile de Lucrări trebuie semnate
de către Reprezentantul Antreprenorului pentru a fi luate în considerare.
Este de asemenea recomandat să se menţioneze calificările cheie cerute la
momentul licitaţiei.
Sub-Clauza 4.4 - Subantreprenori
Formularea din Condiţiile Generale include condiţii de vor fi aplicabile din
mod obişnuit.
Totuşi, potrivit prevederilor legislaţiei române cu privire la achiziţiile publice,
în cazul în care părţi din Lucrare urmează a fi executate de unul sau mai mulţi
Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza
Beneficiarului contractele de subantrepriză relevante, care vor îndeplini
condiţiile ofertei şi vor constitui Liste la Contract (Articolul 96(1) al HG Nr.
925/2006). Mai mult, Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul
din Subantreprenorii desemnaţi în Ofertă fără acceptul prealabil al Inginerului
(Articol 96(2) al HG Nr. 925/2006).
Trebuie remarcat de asemenea că, potrivit aceluiaşi Articol 96(2) al HG Nr.
925/2006, înlocuirea Subantreprenorilor nominalizaţi în Ofertă nu trebuie să
aibă ca rezultat modificarea ofertei tehnice sau financiare iniţiale a
Antreprenorului.
Modificarea propusă este inclusă în Condiţii Speciale Obligatorii în Anexa B1.
De la caz la caz, Beneficiarii pot dori definirea unei limite maxime pentru
subcontractare (de exemplu 50% din valoarea Lucrărilor). În astfel de cazuri,
această valoare trebuie specificată clar , de obicei în Anexa la Ofertă.
Se înlocuieşte prima propoziţie cu următoarele:
„Antreprenorul nu va subcontracta o valoare a Lucrărilor mai mare de
maximul specificat în Anexa la Ofertă.”
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Cu condiţia respectării prevederilor obligatorii ale legislaţiei române cu privire
la achiziţiile publice, aprobarea prealabilă a Subantreprenorilor de către Inginer
poate duce la administrare excesivă. Ca urmare este posibilă limitarea unor
asemenea cerinţe, după cum urmează:
Se adaugă următoarele la sfârşitul punctului (b):
Asemenea aprobare prealabilă nu va fi cerută dacă valoarea contractului de
subantrepriză este mai mică de un procent (1%) din Preţul Contractului.”
Mai mult, este recomandabilă, pentru motive de transparenţă, detalierea
criteriilor pe baza cărora se face aprobarea. Asemenea criterii pot include:
-

Situaţia personală (nu este în faliment sau similar, nu s-a emis o
decizie finală pentru conduită profesională necorespunzătoare,
îndeplinirea obligaţiilor de plată a taxelor şi contribuţiilor sociale),

-

Poziţie financiară solidă,

-

Experienţă în proiecte similare (pentru tipul de lucrări care se
intenţionează a se executa de către Subantreprenorii propuşi), etc.

Sub-Clauza 4.5 – Subantreprenorii nominalizaţi
În majoritatea cazurilor, potrivit prevederilor sub-clauzei 4.4, Subantreprenorii
sunt aleşi de către Antreprenor, cu condiţia respectării oricărei restricţii
prevăzute în Contract. Sub-Clauza 4.5 tratează situaţia particulară în care
Beneficiarul poate selecta un Subantreprenor, deşi Antreprenorul este
responsabil pentru orice acţiune sau neîndeplinire a obligaţiilor din partea
Subantreprenorilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.4.
Referitor la a doua propoziţie a acestei Sub-Clauze 4.5, trebuie furnizate detalii
referitoare la ce anume poate fi considerat drept „obiecţii rezonabile”.
Se atrage atenţia Beneficiarului asupra faptului că Subantreprenorii
Nominalizaţi vor fi nominalizaţi ca urmare a unei proceduri de selecţie în
deplină concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la achiziţiile
publice. Înainte de a utiliza această Sub-Clauză, Beneficiarii ar trebui să ia în
considerare încheierea unui contract separat.
Sub-Clauza 4.6 – Colaborarea
În cazul în care pe Şantier sau lângă acesta lucrează simultan mai mulţi
Subantreprenori, este foarte indicat ca Specificaţiile să descrie restricţiile şi
procedurile pentru coordonare.
Sub-Clauza 4.7 – Trasarea lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.8 – Proceduri de securitate
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În cazul în care Antreprenorul împarte ocuparea Şantierului cu alţii, nu este
potrivit ca el să furnizeze o parte din articolele listate. În acest caz, trebuie
specificate obligaţiile Beneficiarului.
În cazuri speciale, cerinţele paragrafului (d) al prezentei Sub-Clauze poate
necesita a fi revizuite: de exemplu, asigurarea împrejmuirii sau a iluminatului
unui sector de drum poate să nu fie potrivită
Este recomandată includerea la sfârşitul acestei Sub-Clauze a prevederilor
referitoare la Planurile de Management al Traficului şi similar, atunci când este
cazul.
„În termen de 28 de zile de la data semnării primirea înştiinţării potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea lucrărilor], Antreprenorul va
transmite Inginerului planul detaliat de management al traficului.
Planul de management al traficului va defini măsurile ce vor fi implementate
pentru gestionarea traficului pe durata executării Lucrărilor. Un astfel de plan
va descrie, în forma unor schiţe însoţite de detaliile narative, succesiunea
semnelor, devierile, iluminatul, împrejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecărui
sector de drum cu diferite caracteristici ale profilelor transversale (2,3 sau 4
benzi), astfel încât utilizatorii drumului şi riveranii să fie protejaţi. Planul de
management al traficului va fi aprobat de Inginer înainte de începerea
Lucrărilor în orice parte a şantierului.”
Aprobarea de către Inginer va fi acordată numai după primirea aprobării din
partea Poliţiei Rutiere şi a serviciilor specializate ale Beneficiarului.
În cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să menţină sau să implementeze un
astfel de plan de management al traficului, aşa cum a fost aprobat de către
Inginer, pe oricare parte a Şantierului, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5,
Beneficiarul este îndreptăţit să primească din partea Antreprenorului plata
costului măsurilor de remediere sau o valoare mai mare în funcţie de pagubele
reale.
Sub-Clauza 4.9 – Asigurarea calităţii
În cazul în care o descriere sau o schiţă a sistemului de asigurare a calităţii a
fost transmisă ca parte a Ofertei, prezenta Sub-Clauză trebuie să stabilească o
legătură cu documentele furnizate.
Sub-Clauza 4.10 Informaţii despre Şantier
Potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Beneficiarii trebuie să pună la
dispoziţie toate datele relevante necesare despre condiţiile subterane şi
hidrologice, de obicei ca parte a documentelor de ofertă.
Sub-Clauza 4.11 – Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.12 – Condiţii fizice Imprevizibile
În cazul Lucrărilor cu suprafeţelor subterane mari, un aspect care trebuie luat în
considerare la elaborarea documentelor de licitaţie este alocarea riscului pentru
condiţiile subterane. Dacă acest risc se va împărţi între Părţi, Sub-Clauza 4.12
poate fi modificată prin ştergerea paragrafului (b) şi înlocuirea lui cu
următoarele:
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“(b) plata unui astfel de cost, din care ... procente ( %) vor fi incluse în
Preţul Contractului (restul de ... procente din Cost va fi suportat de către
Antreprenor)”
Sub-Clauza 4.13 – Dreptul de trecere şi facilităţi
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.14 – Evitarea afectărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.15 Căile de acces
Prezenta Sub-Clauză trebuie pusă în corelaţie cu Sub-Clauza 2.1 şi Sub-Clauza
4.13. Se presupune deci că există o cale de acces (dar Beneficiarul nu
garantează că aceasta este potrivită pentru transport) şi că Antreprenorul are
dreptul să o îl utilizeze (chiar dacă aceasta ar putea implica anumite costuri).
Sub-Clauza 4.16 – Transportul Bunurilor
În cazul unui Contract pentru echipamente, ar fi necesare aranjamente
alternative.
Sub-Clauza 4.17 – Utilajele Antreprenorului
Dacă Antreprenorul nu trebuie să furnizeze în totalitate Utilajele
Antreprenorului necesare pentru terminarea Lucrării, trebuie specificate
obligaţiile Beneficiarului: a se vedea Sub-Clauza 4.20. Dacă este cerută
investirea cu dreptul de proprietate asupra Utilajelor Antreprenorului, pot fi
adăugate paragrafe suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie consecvente cu
legislaţia în vigoare.
Această Sub-Clauză se referă numai la Utilajele aduse pe Şantier. Ar fi
recomandată extinderea prevederilor Sub-Clauzei şi asupra Utilajelor aduse de
Antreprenor pentru organizarea de şantier, dacă aceste Utilaje nu sunt
localizate pe Şantier.
Mai mult, este recomandabil să se facă trimitere la Utilajele propuse de
Antreprenor ca parte a Ofertei sale:
„Pentru executarea Lucrărilor, Antreprenorul va folosi Utilaje de aceeaşi
calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Lista xx inclusă
în Contract”.
Sub-Clauza 4.18 – Protecţia mediului
Pentru Lucrările ce vor fi executate în zone cu condiţii de mediu deosebite,
Beneficiarii ar putea dori să includă în această Sub-Clauză o prevedere pentru
despăgubire în caz de neîndeplinire a obligaţiilor. Spre exemplu:
„În cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin
potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Beneficiarul este îndreptăţit să
primească din partea Antreprenorului, cu condiţia respectării prevederilor
Sub-Clauzei 2.5, plata costului măsurilor de remediere sau o valoare mai
mare în funcţie de pagubele reale.”
Sub-Clauza 4.19 – Electricitate, apă şi gaz
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Dacă aceste servicii vor fi disponibile pentru a fi utilizate de către Antreprenor,
detaliile inclusiv locaţiile şi preţurile acestora trebuie menţionate în Cerinţele
Beneficiarului.
Sub-Clauza 4.20 – Utilajele Beneficiarului şi materialele asigurate gratuit
Pentru ca această Sub-Clauză să fie aplicabilă, Cerinţele Beneficiarului trebuie
să descrie fiecare articol pe care Beneficiarul îl va furniza (în cazul
materialelor) şi/ sau folosi (în cazul utilejelor) şi să cuprindă toate informaţiile
necesare. Ar putea fi necesare prevederi suplimentare pentru anumite tipuri de
facilităţi, cu scopul clarificării unor aspecte precum responsabilitatea sau
asigurările.
În care Beneficiarul intenţionează să folosească această Sub-Clauză, pentru
folosirea Utilajelor Antreprenorului sau pentru materiale asigurate gratuit, ar
trebui să fie foarte atent pentru a asigura condiţii de competiţie corecte şi
transparente. Condiţiile exacte şi preţul Utilajelor ar trebui detaliate şi
prezentate tuturor ofertanţilor, iar între timp ar trebui definite informaţiile
detaliate referitoare la calitatea şi cantitatea materialelor asigurate gratuit,
precum şi timpul şi locul unde acestea vor fi disponibile. Este recomandabil
controlul acestor materiale ca parte a pregătirii documentaţiei de licitaţie, în
scopul definirii stării lor şi a oportunităţii pentru utilizare.
În cazul în care, înainte de executarea Lucrărilor, nu se cunoaşte starea
materialelor asigurate gratuit (de exemplu, atunci când anumite materiale sunt
refolosite), Beneficiarii ar trebui să se asigure că toţi ofertanţii iau ca bază de
calcul pentru preţuri aceleaşi ipoteze şi că mecanismul pentru încorporarea
acestor materiale nu denaturează competiţia.
Sub-Clauza 4.21- Rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor
Raportul privind evoluţia execuţiei lucrărilor este unul din principalele
documente justificative ce trebuie trimise împreună cu Situaţiile de Lucrări.
Nivelul detaliilor ce trebuie furnizate ca parte a rapoartelor privind evoluţia
execuţiei lucrărilor trebuie adaptat la cerinţele proiectelor.
De asemenea poate fi revizuită cerinţa de a furniza 6 copii ale acestor rapoarte.
Sub-Clauza 4.22 – Securitatea Şantierului
Dacă Antreprenorul împarte ocuparea Şantierului cu alţii, nu ar fi potrivit
pentru el să răspundă pentru securitatea Şantierului. În aceste circumstanţe,
trebuie specificate obligaţiile Beneficiarului.

Prevederile prezentei Sub-Clauze trebuie adaptate de la un proiect la altul,
în funcţie de configuraţia Şantierului.
De exemplu, în cazul unui proiect de reabilitare rutieră, este recomandabil
să se precizeze că:
„În scopurile prezentei Sub-Clauze, participanţii la traficul rutier şi
riveranii nu vor fi consideraţi drept persoane neautorizate în utilizarea
normală a drumului şi accesul riveranilor la proprietăţi. Această utilizare şi
acest acces vor fi reglementate ca parte a planului de management al
traficului elaborat de Antreprenor.”
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Sub-Clauza 4.23 – Activităţile Antreprenorului pe Şantier
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.24 – Vestigii
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Nouă Sub-Clauză 4.25 - Jurnal de Şantier
Este recomandabila adăugarea unei noi Sub-Clauze (sau integrarea acestor
prevederi în cadrul prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte de progres] cu
descrierea ulterioară în Cerinţele Beneficiarului)
„Antreprenorul va redacta un Jurnal de Şantier pentru înregistrări curente, în
formatul convenit de către Inginer. Jurnalul de Şantier va fi păstrat pe Şantier
iar Reprezentantul Antreprenorului va înregistra zilnic următoarele informaţii
(minim):
1. Condiţiile atmosferice, întreruperea lucrului datorită condiţiilor
meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numărul şi calificarea
personalului ce lucrează pe Şantier, materialele aprovizionate, materialele
încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele
trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date
Antreprenorului;
2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate
pe Şantier şi utilizate pentru calculul plăţilor către Antreprenor, cum ar fi
lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate acceptate
pentru a fi încorporate în Lucrări. Aceste ataşamente fac parte din
Jurnalul de Şantier, dar pot fi semnate, dacă este nevoie, ca documente
separate.
3. Lista obstacolelor şi a altor dificultăţi întâlnite de Antreprenor în execuţia
Lucrărilor, pe parcursul perioadei de raportare.
La cererea Inginerului, Antreprenorul trebuie să furnizeze toate informaţiile
necesare pentru completarea zilnică a înregistrărilor referitoare la Lucrări în
Jurnalul de Şantier şi în anexe.
Informaţiile furnizate sunt notate în Jurnalul de Şantier şi în anexe, semnate de
către reprezentantul Antreprenorului şi contrasemnate de Inginer sau de
reprezentantul lui. Antreprenorul este responsabil pentru copiilor de siguranţă
corespunzătoare pentru aceste informaţii.
În cazul în care există dezacorduri asupra unui subiect notat în Jurnalul de
Şantier, Antreprenorul trebuie să informeze în scris Inginerul despre
comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care s-a consemnat nota în
Jurnalul de Şantier sau în anexă.”
5.3.5 Clauza 5 - Proiectarea
Prezenta Clauză poate fi completată cu indicarea programului de execuţie şi
transmitere a proiectului, în funcţie de partea de Lucrări ce trebuie proiectată şi
de nivelul de detaliere. Spre exemplu, este recomandabil să se ceară ca toate
documentele de proiectare necesare pentru obţinerea permisului de construcţie
să fie pregătite şi transmise într-o anumită perioadă de timp, în timp ce detaliile
de execuţie pot fi produse într-o etapă ulterioară.
Mai mult, Cerinţele Beneficiarului trebuie să definească:
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−

Dacă este necesar un proces de verificare / aprobare (în scopurile SubClauzei 5.2),
− Nivelul necesar de formare a personalului( Sub-Clauza 5.5),
− Detalii referitoare la documentele conforme cu execuţia ce trebuie furnizate
(Sub-Clauza 5.6),
− Detalii referitoare la manualele de exploatare şi întreţinere (Sub-Clauza 5.7).
Sub-Clauza 5.1 – Obligaţii Generale de proiectare
Antreprenorul începe prin studierea atentă a Cerinţelor Beneficiarului, care pot
include o schiţă a proiectului. Ofertanţilor trebuie să li se atragă atenţia în ce
măsură schiţa de proiect a Beneficiarului este o sugestie sau o cerinţă.
Primul paragraf al acestei Sub-Clauze trebuie modificat pentru a respecta
prevederile Articolului 13 al Legii nr. 10/1995 cu privire la verificarea
proiectului de către verificatori de proiect autorizaţi; se face referire la
Condiţiile Speciale de Contract Obligatorii incluse în Anexa B1.
Sub-Clauza 5.2 – Documentele Antreprenorului
„Documentele Antreprenorului” sunt definite ca acele documente pe cate
Antreprenorul trebuie să le transmită Inginerului, după cum este prevăzut
oriunde în Contract, care nu vor include în mod necesar (de exemplu) toate
documentele tehnice de care are nevoie Personalul Antreprenorului pentru
executarea Lucrărilor.
Cerinţele Beneficiarului trebuie să menţioneze în ce măsură sunt necesare
Documentele Antreprenorului, care dintre acestea trebuie să fie aprobate (nu
doar revizuite), şi procedurile de transmitere. De exemplu, pentru un contract
pentru echipamente, poate fi necesar ca Cerinţele Beneficiarului se menţioneze
că Documentele Antreprenorului vor include planşe ce vor arăta cum va fi
ataşat echipamentul şi alte informaţii necesare pentru:
a)

Pregătirea fundaţiilor necesare sau a altor mijloace de suport

b) Asigurarea accesului pe Şantier, pentru echipament şi orice alt utilaj
necesar, la locul unde va fi ridicat Echipamentul, şi / sau
c)

Efectuarea conexiunilor la Echipament necesare

Diferitele „perioade de revizuire” pot fi specificate, luând în considerare
revizuirea diferitelor tipuri de planşe, şi / sau posibilitatea transmiterii
substanţiale la anumite etape particulare ale procesului de Construcţie –
proiectare.
Sub-Clauza 5.3 – Obligaţiile asumate de către Antreprenor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 5.4 – Standardele şi normativele tehnice
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 5.5 - Instruirea
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 5.6 – Documentele conforme cu execuţia
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 5.7 – Manualele pentru exploatare şi întreţinere
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.

.

România, Transpunerea Condiţiilor de Contract FIDIC în limba română

90

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract

Sub-Clauza 5.8 – Erorile de proiectare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
5.3.6 Clauza 6 – Personalul şi Forţa de Muncă
Sub-Clauza 6.1 – Angajarea personalului şi forţei de muncă
Este recomandabil să se facă legătura între personalul cheie ce trebuie
angajat şi cerinţele prevăzute în documentele de licitaţie, de exemplu:
„Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din ofertă
listată în Lista xx inclusă în Contract. Orice înlocuire a personalului se va
face cu personal cu calificări şi experienţă cu cel puţin echivalente cu cele
ale personalului înlocuit.”
Sub-Clauza 6.2 - Nivelul de salarizare şi condiţiile de muncă
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 6.3 – Persoane în serviciul Beneficiarului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 6.4 – Legislaţia muncii
Potrivit prevederilor Ghidului Achiziţiilor Publice, Beneficiarul trebuie să
indice în mod clar, în documentele de licitaţie, regulile obligatorii referitoare la
condiţiile de muncă şi la siguranţa muncii care trebuie respectate pe durata
executării Contractului. Asemenea obligaţii trebuie respectate dacă
documentele de licitaţie indică instituţiile relevante de la care se pot obţine
informaţii detaliate cu privire la reglementările menţionate.
Beneficiarul ar trebui să ceară Ofertanţilor să indice în Ofertă faptul că, la
elaborarea acesteia, au luat în considerare obligaţiile referitoare la condiţiile de
muncă şi la siguranţa muncii.
Sub-Clauza 6.5 – Programul de lucru
Dacă Beneficiarul nu doreşte să specifice programul de lucru în Anexa la
Ofertă, sau să îl restricţioneze la intervale de timp specificate de către Ofertant
(cu scopul planificării activităţii Inginerului, de exemplu), această Sub-Clauză
poate fi anulată.
În anumite cazuri, cererea Antreprenorului de a lucra în afara programului
normal de lucru va avea un impact asupra activităţii şi a resurselor Inginerului.
Aceasta poate fi limitată prin următoarele:
„Personalului Antreprenorului nu îi este permisă executarea Lucrărilor în
afara programului normal de lucru în mai mult de un schimb, cu excepţia
acelor activităţi care necesită prezenţa continuă pe Şantier, cum ar
managementul traficului.”
Sub-Clauza 6.6 – Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă
Dacă Beneficiarul va pune la dispoziţie anumite condiţii de cazare, atunci
această obligaţie trebuie specificată.
Sub-Clauza 6.7 – Sănătatea şi securitatea muncii
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Ar putea fi necesare cerinţe suplimentare în funcţie de tipul de lucrări şi
riscurile asociate: căi ferate, industria chimică, etc.
Sub-Clauza 6.8 – Supravegherea asigurată de Antreprenor
La sfârşitul Sub-Clauzei 6.8 se adaugă următorul text:
La sfârşitul Sub-Clauzei 6.8 se adaugă următorul text:
„Un procent rezonabil din personalul de administrare al Antreprenorului va
avea cunoştinţe adecvate de limba română. În caz contrar, Antreprenorul va
avea disponibil pe Şantier un număr suficient de interpreţi competenţi, pe toată
durata programului de lucru.”
La sfârşitul Sub-Clauzei 6.8 se adaugă următoarele paragrafe:
„ a) Personalul străin şi forţa de muncă.
Antreprenorul poate importa personalul necesar pentru executarea Lucrării.
Antreprenorul trebuie să se asigure că acest personal deţine viza de rezidenţă
şi permisul de lucru necesare. Antreprenorul va fi responsabil pentru
întoarcerea personalului său importat la domiciliu sau la locul de unde a fost
recrutat. În eventualitatea decesului în Ţară a oricărui membru al
personalului Antreprenorului sau al membrilor familiilor acestora,
Antreprenorul va fi responsabil pentru aranjamentele necesare repatrierii
sau înmormântării
b) Băuturile alcoolice şi drogurile.
Antreprenorul nu va importa, vinde, dărui, face troc sau înstrăina în alt fel de
băuturi alcoolice sau droguri, şi nu va permite importul, vânzarea, dăruirea,
trocul sau înstrăinarea unor băuturi alcoolice sau drogurilor de către
personalul Antreprenorului.
c) Arme şi muniţii.
Antreprenorul nu va dărui, face troc sau se va debarasa în alt fel de arme sau
muniţii de orice fel, sau va permite Personalului Antreprenorului sa facă
acest lucru.
d) Plăţi ilegale
Orice comision, avantaj, cadou, gratificaţie, recompensă sau mită dată,
promisă sau oferită de către sau în numele Antreprenorului sau a agentului
său sau a funcţionarului său sau a oricărei altă persoană, cu scopul de a
obţine sau a executa prezentul Contract sau oricare alt Contract cu
Beneficiarul, pe lângă orice răspundere penală ce ar putea apare, îl va
îndreptăţi pe Beneficiar să rezilieze prezentul Contract sau toate contractele
pe care Antreprenorul le-ar fi putut semna cu Beneficiarul. De asemenea
Antreprenorul va putea fi obligat să plătească orice pierdere sau paguba
rezultată din această reziliere. Orice sumă plătită va fi dedusă din sumele
datorate la plată Antreprenorului.”
Sub-Clauza 6.9 – Personalul Antreprenorului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 6.10 – Raportări privind Personalul şi Utilajele
Antreprenorului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
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Sub-Clauza 6.11 – Conduita necorespunzătoare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
5.3.7 Clauza 7 - Utilajele, Materialele şi Execuţia
Sub-Clauza 7.1 - Modul de execuţie
Se reaminteşte faptul că Materialele sunt obiecte ce vor fi aprovizionate sau
sunt parte a Lucrărilor Permanente. Interzicerea „Materialelor periculoase” nu
exclude procesele periculoase (reglementate prin prevederile Sub-Clauzei 4.8)
Sub-Clauza 7.2 – Prelevarea de Probe
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.3 - Inspecţia
Ar trebui prevăzut clar în Cerinţele Beneficiarului cazul în care Antreprenorul
va acoperi costurile testelor efectuate de Personalul Beneficiatului (inclusiv
echipamentul de testare, etc).
Sub-Clauza 7.4 - Testarea
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.5 - Respingerea
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.6 – Lucrări de remediere
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.7 – Proprietatea asupra Utilajelor şi Materialelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la această Sub-Clauză.
Sub-Clauza 7.8 - Redevenţe
Este recomandabil să se precizeze că:
„Antreprenorul va fi de asemenea răspunzător pentru toate plăţile sau
compensaţiile, dacă există, percepute pentru descărcarea unor părţi sau a
totalităţii acestor materiale, depozite de deşeuri, dărâmături şi deşeuri
periculoase.”
5.3.8 Clauza 8 Începerea, întârzierea şi suspendarea Lucrărilor
Sub-Clauza 8.1 – Începerea Lucrărilor
În a doua propoziţie a primului paragraf al sub-clauzei 8.1 se şterge expresia
„Scrisoare de Acceptare” şi se înlocuieşte cu „Acord Contractual”.

Dacă Beneficiarul nu reuşeşte să asigure accesul şi posesiunea Şantierului în
termenul stabilit, se poate întârzia Data de Începere a Lucrărilor şi pot
apărea consecinţe serioase. Este recomandat cu precădere a nu se semna nici
un contract dacă îndeplinirea prevederilor Sub-Clauzei 2.1 şi a Sub-Clauzei
8.1 nu este certă.
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În cazul în care Beneficiarii ştiu că Data de Începere a unei părţi a Lucrărilor
va fi întârziată, este recomandată definirea acestei părţi ca Sector (în Anexa
la Ofertă) şi definirea unor Date de Începere a Lucrărilor diferite pentru
fiecare Sector (conform prevederilor prezentei Sub-Clauze.
Pe de altă parte, ultima propoziţie defineşte obligaţii ferme pentru Antreprenor.
De exemplu, Antreprenorul nu ar trebui să înceteze Lucrările dacă are
posibilitatea de a lucra la o parte a Lucrărilor
Sub-Clauza 8.2 – Durata de Execuţie
Trebuie subliniat faptul că expirarea Duratei de Execuţie nu eliberează nici
Antreprenorul de obligaţia sa de a executa Lucrările, nici Beneficiarul nici
Beneficiarul de obligaţiile sale de a plăti (cu posibilitatea de a face revendicare
pentru penalităţi de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7). În cazul în
care Lucrările nu sunt finalizate în timpul definit de Durata de Execuţie, nu este
necesară modificarea Contractului în niciun fel, deoarece Contractul descrie în
mod clar cum trebuie gestionată situaţia.
Dacă Lucrările vor fi recepţionate în etape, aceste etape trebuie definite ca
Sectoare în Anexa la Ofertă.
Sub-Clauza 8.3 – Programul de execuţie
Trebuie subliniat faptul că programul de execuţie nu este aprobat de către
Inginer şi / sau Beneficiar. Programul este în primul rând un document pregătit
de către Antreprenor, sub deplina sa responsabilitate.
Este recomandat a se prevedea o limită de timp pentru transmiterea
programului de execuţie revizuit. Se adaugă următoarea propoziţie:
„Acest program de execuţie revizuit va fi transmis în termen de 21 de zile de la
primirea înştiinţării trimisă de către Inginer. Nerespectarea acestei prevederi
va da dreptul Beneficiarul de a cere penalităţi de întârziere, cu condiţia
respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5.”
Sub-Clauza 8.4 – Prelungirea Duratei de Execuţie
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.5 – Întârzieri cauzate de autorităţi
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.6 – Ritmul evoluţiei lucrărilor
Beneficiarii se plâng câteodată de faptul că au un control redus asupra
prestaţiilor Antreprenorului înainte de terminarea Duratei de Execuţie. Este deci
posibilă introducerea unui „sistem de puncte de referinţă” pentru proiect, după
exemplul dat mai jos. Înainte de a utiliza acest sistem, Beneficiarii trebuie să se
asigure că ei înşişi sunt capabili să îşi îndeplinească obligaţiile ce le revin
potrivit Contractului.
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Conformitatea progresului Lucrării cu programul de execuţie al
Antreprenorului, aşa cum a fost transmis conform primului paragraf al SubClauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei
8.3, este controlat printr-un sistem de puncte de referinţă. Acest sistem
include cinci puncte de referinţă pentru monitorizarea şi evaluarea
progresului Lucrărilor. Etapa 1 este definită în continuare. Ceilalţi 4
indicatori vor fi conveniţi de comun acord de către Antreprenor şi Inginer în
termen de 28 de zile de la data transmiterii programului de execuţie al
Antreprenorului. În cazul în care nu se ajunge la un acord în această
perioadă, Inginerul va defini aceşti patru indicatori. Indicatorii vor fi definiţi
totuşi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului.
Punctul de referinţă 1 este definită ca îndeplinirea următorilor indicatori, 28 de
zile după Data de Începere a Lucrărilor:
− Personalul cheie al Antreprenorului este pe Şantier,
− Programul de execuţie al Antreprenorului este transmis, conform
prevederilor prezentei Sub-Clauze
− (alţi indicatori).
În cazul în care Antreprenorul întâmpină întârzieri în atingerea punctul de
referinţă, Beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5,
să reţină din Certificatele de Plată Interimare o sumă egală cu 0.05% / zi din
Valoarea de Contract Acceptată, până la maximum 10% din Valoarea de
Contract Acceptată. Suma astfel reţinută va fi restituită Antreprenorului dacă şi
când acesta va atinge punctul de respectiv referinţă.
Ori de câtre ori este transmis un program de execuţie revizuit, punctele de
referinţă cor fi actualizate conform prevederilor de mai sus. cu condiţia ca
Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în termen de 21 de zile de la
primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu
corespunde prevederilor Contractului..
Sub-Clauza 8.7 – Penalităţi de întârziere
Potrivit prevederilor multor sisteme legislative, valoarea acestor penalităţi
predefinite trebuie să reprezinte o estimare rezonabilă a pierderilor probabile
ale Beneficiarului în eventualitatea unor întârzieri. Dacă ne vom referi la
Valoarea de Contract Acceptată ca la sumă de cifre exprimate în mai mult de o
monedă, atunci va fi preferabilă definirea acestor penalităţi (pe zi) ca o reducere
procentuală care va fi aplicată fiecăreia dintre aceste cifre. Dacă Valoarea de
Contract Acceptată est4e exprimată în Moneda Locală, penalităţile pe zi trebuie
definite fie ca un procent fie ca o cifră în Moneda Locală: a se vedea SubClauza 14.15(b).
Se reaminteşte faptul că penalităţile de întârziere nu pot fi deduse pur şi simplu
din Certificatele de Plată Interimare de către Beneficiari, dar că procedura
definită în Sub-Clauza 2.5 pentru revendicările Beneficiarului trebuie urmată.

Se menţionează de asemenea că aceste penalităţi de întârziere sunt singurele
penalităţi datorate pentru acest tip de neîndeplinire (terminare întârziată), cu
excepţia rezilierii Contractului de către Beneficiar. Aceasta tinde să
restricţioneze alcătuirea „listelor negre” sau a altor instrumente similare.
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Practica uzuală este limitarea valorii totale a acestor penalităţi de întârziere
la maximum 15% din Preţul final al Contractului. Pentru contractele la care
terminarea Lucrărilor până la o anumită dată este de o importanţă majoră, se
poate considera (i) introducerea unei valori mai mari a penalităţilor de
întârziere, dar de asemenea (ii) introducerea unei prime pentru accelerare.
Trebuie notat de asemenea că Beneficiarii pot, în cazuri deplin justificate, să
renunţe la dreptul lor de a cere penalităţi de întârziere, sau să suspende plata
efectivă de către Antreprenor a penalităţilor până la terminarea Lucrărilor,
spre exemplu în cazul în care plata acestor despăgubiri creează presiuni
puternice asupra fluxului de numerar al Antreprenorului şi ar periclita
terminarea efectivă a Lucrărilor.
Sub-Clauza 8.8 - Suspendarea Lucrărilor
Se subliniază faptul că suspendarea poate fi dispusă, dar nu este neapărat
necesar să fie dispusă. De exemplu, anumite categorii de lucrări ar trebui
suspendate în mod normal din cauza anumitor condiţii meteorologice
(lucrările de betonare sau de asfaltare pe timpul iernii, etc.).
Sub-Clauza 8.9 – Consecinţele suspendării
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.10 – Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea
Suspendării Lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.11 – Suspendare prelungită
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.12 – Reluarea execuţiei lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Nouă Sub-Clauză - Primă de terminare în avans a Lucrărilor
În documentele de licitaţie pot fi incluse prime pentru terminarea Lucrărilor
înainte de termenul contractual (chiar dacă Sub-Clauza 13.2 se referă şi la
accelerarea Lucrărilor).
5.3.9 Clauza 9 - Teste la Terminare
Sub-Clauza 9.1 - Obligaţiile Antreprenorului
Cerinţele Beneficiarului ar trebui să descrie testele pe care Antreprenorul
trebuie să le efectueze înainte de obţinerea Certificatului la Terminarea
Lucrărilor. Ar fi potrivit ca Propunerea Antreprenorului să includă aranjamente,
instrumentaţie, etc., detaliate. Dacă Lucrările vor fi testate şi recepţionate în
etape, cerinţele referitoare la teste trebuie să ia în considerare efectul faptului că
anumite Lucrări sunt incomplete.
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Formularea în aceste subparagrafe include condiţiile care sunt aplicabile de
obicei unui contract pentru echipamente, dar altfel trebuie modificată. În
particular, subparagraful (c) se referă la probe de exploatare, pe durata cărora
orice produs obţinut din funcţionarea Lucrărilor va fi în proprietatea
Beneficiarului. El devine astfel responsabil pentru folosirea lui, şi este
îndreptăţit să reţină beneficiul rezultat în urma vânzării lui. Dacă produsul va fi
păstrat de către Antreprenor, atunci Sub-Clauza va fi modificată corespunzător.
Sub-Clauza 9.2 – Întârzieri în efectuarea Testelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 9.3 – Repetarea Testelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 9.4 – Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare
Dacă reducerea la care se face referire în ultimul paragraf, în funcţie de
proporţia rezultatelor necorespunzătoare, trebuie definită în Condiţiile Speciale
sau în Cerinţele Beneficiarului, atunci trebuie specificat de asemenea criteriul
minim de performanţă acceptabil.
5.3.10 Clauza 10 - Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar
Sub-Clauza 10.1 – Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de lucrări
Această sub-clauză trebuie modificată pentru a respecta reglementările
legislaţiei române cu privire la recepţia Lucrărilor, definite în principal în HG
273/1994. Beneficiarul trebuie să nominalizeze o comisie de recepţie a
Lucrărilor (Art. 7 din HG 273/ 1994) care trebuie să întocmească şi să semneze
Procesul verbal la Terminarea Lucrărilor (Art. 25 al HG 273/1994).
Asemenea prevederi sunt reflectate în Condiţiile Speciale de Contract
Obligatorii incluse în Anexa B1.
În condiţiile în care documentele emise de Inginer în sensul prevederilor
clauzelor 10.2 şi 11.9 nu pot fi echivalate cu ceea ce HG 273/1994 defineşte ca
fiind un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor respectiv un
Proces Verbal de Recepţie Finală, sub-clauzele obligatorii necesare pentru
armonizarea Condiţiilor Generale de Contract cu legislaţia română au fost
redactate având în vedere un mecansim de recepţie al lucrărilor implicând
secvenţial următoarele etape:
•

solicitarea adresată de Antreprenor Inginerului

•

notificarea în acest sens a Beneficiarului de către Inginer

•

convocarea comisiei de recepţie

•

redactarea Procesului Verbal cuprinzând recomandările comisiei

•

decizia Beneficiarului (admitere, admitere cu observaţii, amânare sau
respingere)

•

emiterea de către Inginer a certificatului de recepţie (doar în cazul
unei decizii a Beneficiarului în sensul admiterii recepţiei).
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Pentru implementarea acestui mecansim ce are în vedere atât prevederile
legislaţiei române în vigoare cât şi principiile Condiţiilor Generale de Conract
FIDIC privind responsabilitatea Inginerului la faza de recepţie a lucrărilor,
condiţiile speciale obligatorii au fost redactate după cum urmează:
•

definirea termenilor „Proces Verbal de Recepţie la Terminarea
Lucrărilor” şi „Proces Verbal de Recepţie Finală” în sensul atribuit
acestora de HG 273/1994;

•

introducerea a două noi definiţii - „Certificat de Recepţie la
Terminarea Lucrărilor” şi „Certificat de Recepţie Finală” ca
reprezentând ceea ce documentele emise de Inginer în temeiul
clauzelor 10.2 şi 11.9;

•

înlocuirea pe tot parcursul textului Condiţiilor Generale de Contract a
termenilor „Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” şi
„Proces Verbal de Recepţie Finală” cu termenii „Certificat de
Recepţie la Terminarea Lucrărilor” respectiv „Certificat de Recepţie
Finală”.

Rolul Inginerului în comisia de recepţie a Lucrărilor nu este definit. În afara
cazului în care legea ar interzice în mod expres o asemenea participare, ar putea
fi recomandat ca Inginerul să fie nominalizat ca reprezentant al Beneficiarului.
Beneficiarii şi Inginerii trebuie să se pună de acord asupra sensului exact al
expresiei „lucrări minore neexecutate şi defecte ce nu vor afecta utilizarea
Lucrării sau a Sectorului în scopul pentru care au fost create”.
Dacă recepţia Lucrărilor se va face în etape, atunci aceste etape ar trebui
definite ca Sectoare în Anexa la Ofertă. Se recomandă includerea de informaţii
geografice precise, iar în Anexa la Ofertă trebuie inclus un tabel, pentru a defini
Durata de Execuţie şi penalităţile de întârziere: un exemplu de tabel este inclus
în Anexa.
Sub-Clauza 10.2 – Recepţia unor părţi de Lucrări
Reglementările legislaţiei române referitoare la recepţia unor părţi de Lucrări
(HG 925/ 2006) sunt reflectate în Condiţiile Speciale de Contract Obligatorii
incluse în Anexa B1.
Sub-Clauza 10.3 – Recepţia şi Testele la Terminarea lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 10.4 – Restabilirea suprafeţelor de teren
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
5.3.11 Clauza 11 - Perioada de Garanţie
Sub-Clauza 11.1 – Terminarea Lucrărilor neexecutate şi remedierea
defecţiunilor
Se şterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 şi se înlocuieşte cu următorul
sub-paragraf:
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(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor, fie ele
aparente sau ascunse, sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului
(sau în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei
de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după
caz).
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Sub-Clauza 11.2 – Costul remedierii defecţiunilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la această Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.3 – Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor
Este recomandabil să se adauge următoarele:
„Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Beneficiarul va fi
îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru
Lucrări, un Sector sau o parte importantă a Lucrărilor, dacă şi în măsura în
care Lucrările, un Sector, o componentă importantă a Echipamentelor sau o
parte semnificativă a Lucrărilor (după caz, şi după recepţia Lucrărilor) nu pot
fi utilizate în scopul pentru care au fost create din cauza unui defect sau
deteriorare. Totuşi, Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu poate fi
prelungită cu mai mult de doi ani.”
Sub-Clauza 11.4 – Omisiunea remedierii defecţiunilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.5 – Înlăturarea lucrărilor necorespunzătoare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.6 – Repetarea Testelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.7 – Dreptul de acces
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.8 – Stabilirea cauzelor defecţiunilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 11.9 – Procesul Verbal de Recepţie Finală
Această Sub-Clauză trebuie modificată pentru a respecta reglementările
legislaţiei române cu privire la recepţia Lucrărilor stabilite în HG nr. 273/1994.
Aceste reglementări sunt reflectate în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa
A1.
Emiterea unui Certificat de Recepţie Finală reprezintă acceptarea Lucrărilor. Ca
urmare este normal ca plata finală (şi evaluarea finală a Preţului Contractului)
să fie făcută după această acceptare.
Sub-Clauza 11.10 – Obligaţii neîndeplinite
Potrivit prevederilor legislaţiei române, Antreprenorul este răspunzător pentru
viciile ascunse ale Lucrărilor pentru o perioadă de 10 ani, pe când
responsabilitatea lui pentru viciile structurii de rezistenţă durează pe toată
durata de existenţă a Lucrărilor (Art. 29 Legea nr. 10/1995). Aceste perioade
statutare de responsabilitate sunt menţionate în Condiţii Speciale Obligatorii
incluse în Anexa B1.
Sub-Clauza 11.11 – Eliberarea Şantierului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.

.

România, Transpunerea Condiţiilor de Contract FIDIC în limba română

100

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract

5.3.12 Clauza 12 – Teste după terminare
Sub-Clauza 12.1 – Procedura pentru Teste după Terminare
Cerinţele Beneficiarului ar trebui să descrie testele cerute după Terminare,
pentru a verifica dacă Lucrările îndeplinesc cerinţele de performanţă ale
Beneficiarului. Pentru anumite tipuri de Lucrări, aceste Teste pot fi dificil de
specificat, deşi ele sunt foarte importante pentru un rezultat reuşit. Ar putea fi
adecvat ca Cerinţele Beneficiarului să includă aranjamente detaliate, sau să
definească toate instrumentele necesare, în plus faţă de cele incluse în
Echipamente.
Pentru multe tipuri de Lucrări, poate fi esenţială definirea resurselor fizice, şi /
sau prescrierea de către Ofertanţi (într-o Listă cu Garanţii, probabil) a criteriilor
de performanţă pe care le va atinge Echipamentul.
Prevederile din Condiţiile Generale de Contract se bazează pe faptul că Testele
după Terminare sunt efectuate de către Beneficiar şi personalul său executiv, cu
îndrumare din partea personalului Antreprenorului. Dacă se au în vedere alte
aranjamente, acestea trebuie specificate în Cerinţele Beneficiarului, şi SubClauza trebuie modificată în mod corespunzător. De exemplu, prevederile
Condiţiilor de Contract FIDIC pentru PAC / Proiecte la Cheie sunt bazate pe
faptul că aceste Teste sunt efectuate de către Antreprenor, Beneficiarul
furnizând consumabile, personal şi electricitate.
Sub-Clauza 12.2 – Întârzieri în efectuarea Testelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 12.3 – Repetarea Testelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 12.4 - Rezultate necorespunzătoare ale Testelor la Terminare
Dacă se aplică prima parte a acestei Sub-Clauze, metoda de calcul a sumei
plătibilă cu titlu de despăgubire pentru această neîndeplinire este definită (în
Condiţiile Speciale sau în Cerinţele Beneficiarului; trebuie specificate de
asemenea criteriile minime de performanţă acceptabile.
5.3.13 Clauza 13 - Modificări şi Actualizări
Modificările pot fi iniţiate prin oricare din următoarele trei procedee:
d) Inginerul poate dispune o modificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei
13.1, fără acord prealabil cu privire la fezabilitate sau preţ;
e) Antreprenorul poate iniţia propriile propuneri potrivit prevederilor SubClauzei 13.2, propuneri care sunt în avantajul ambelor Părţi, sau
f) Inginerul poate solicita o propunere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei
13.3, cerând aprovare prealabilă pentru a minimiza disputele.
Sub-Clauza 13.1 - Dreptul de a modifica
Trebuie notate câteva aspecte:
−
−

Modificările sunt iniţiate înaintea recepţiei la terminarea Lucrărilor,
Modificările sunt iniţiate de către Inginer (posibil la cererea Beneficiarului)
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−

−

Modificările nu necesită a fi semnate sau aprobate de către Antreprenor ci
pot fi pur şi simplu dispuse. Din acest punct de vedere, Modificările nu
trebuie să fie tratate ca şi un act adiţional. Totuşi, ca orice dispoziţie,
Modificările trebuie făcute şi confirmate în scris.
Potrivit legislaţiei cu privire la achiziţiile publice, Lucrările Suplimentare
vor fi tratate cu o grijă deosebită. În special, trebuie respectate prevederile
articolului 122 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 34 / 2006.

Sub-Clauza 13.2 - Optimizarea proiectului
Este recomandabil să se precizeze următoarele:
„Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută
potrivit prezentei Sub-Clauze, inclusiv pentru perioada necesară pentru
revizuirea şi aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nici o
prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea
perioade de revizuire şi aprobare.”
Sub-Clauza 13.3 – Procedura de Modificare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 13.4 – Plata în moneda stabilită
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 13.5 – Sume provizionate
Deşi în general nepotrivită pentru acest tip de contract, Suma Provizionată
poate fi necesară pentru părţi din Lucrări care nu trebuie evaluate pe riscul
Antreprenorului. De exemplu, o Sumă Provizionată poate fi necesară pentru a
acoperi bunuri pe care Beneficiarul doreşte să le selecteze, sau pentru tratarea
unei situaţii nesigure majore referitoare la condiţiile subterane. Este esenţial
definirea scopului pentru fiecare Sumă Provizionată (într-o Listă, probabil),
deoarece scopul definit va fi exclus apoi din Valoarea de Contract Acceptată.
Dacă o Sumă Provizionată va fi evaluată potrivit prevederilor Sub-Clauzei
13.5(b), procentul trebuie fixat în Anexă de către Ofertant.
Este recomandabilă modificarea punctului (b) (ii), astfel:

„o sumă pentru cheltuieli indirecte şi profit, calculată ca procent din aceste
sume efective prin aplicarea ratei procentuale relevante specificată în
Anexa la Ofertă”. În mod normal se foloseşte un procent de 5%.
La sfârşitul prezentei Sub-Clauze trebuie adăugat un nou paragraf care să
reflecte obligaţia Antreprenorului de a respecta legislaţia română cu privire la
achiziţiile publice atunci când achiziţionează Echipamente, Materiale sau
servicii din altă parte decât de la un Subantreprenor nominalizat. Formularea
relevantă este inclusă în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa B1.
Sub-Clauza 13.6 – Lucrări în Regie
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 13.7 – Actualizări generate de modificări ale legilor
Posibilitatea acestor ajustări este prevăzută în Hotărârea de Guvern 925/2006
art. 97 paragraful (3) litera (a).
Sub-Clauza 13.8 - Actualizări generate de modificări ale preţurilor
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Aceste prevederi pentru ajustări pot fi necesare dacă ar fi nerezonabil ca
Antreprenorul să suporte riscul creşterii costurilor datorită inflaţiei.
Posibilitatea şi principiile unor astfel de actualizări sunt prevăzute în
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 art. 97. Pentru contractele cu o durată
mai mare de 12 luni, este recomandată includerea unei formule de
actualizare a preţului. Formula ar trebui să aibă la bază indici relevanţi
publicaţi de către organismele autorizate, de obicei de către Institutul
Naţional de Statistică.
Dacă se intenţionează a avea un contract cu preţuri fixe, este suficient să nu
se completeze nici un „tabel cu datele de actualizare”. Totuşi, pentru a
înlătura orice ambiguitate, ar fi preferabil să se specifice clar:
„Oferta şi mai apoi Valoarea de Contract Acceptată au avut la bază
estimările Antreprenorului pentru inflaţie pentru perioada de implementare
a proiectului. Ca urmare, Preţul Contractului nu va fi supus niciunei
actualizări datorate inflaţiei, creşterii sau scăderii costului forţei de muncă,
Materialelor sau altor articole ce afectează execuţia Contractului. Cazurile
prevăzute în cadrul Sub-Clauzei 13.7 nu sunt supuse acestei restricţii”.
Trebuie notat faptul că formula propusă se aplică numai Lucrărilor
executate după apariţia schimbărilor (deci se aplică la ceea ce „rămâne de
executat” conform prevederilor HG 925/2006). De fapt multiplicatorul este
calculat pentru lucrările executate pe parcursul lunii n.
5.3.14 Clauza 14 - Preţul Contractului şi plăţile
Sub-Clauza 14.1 – Preţul Contractului
La elaborarea Condiţiilor Speciale trebuie să se aibă în vedere valoarea şi
eşalonarea plăţii (plăţilor) către Antreprenor. Un flux de numerar pozitiv este în
mod clar un beneficiu pentru Antreprenor, iar Ofertanţii vor ţine seama de
procedurile de plată intermediare atunci când elaborează oferta.
În mod normal, acest tip ce contract este bazat pe un preţ ca sumă forfetară, cu
foarte puţine ajustări sau de loc. Astfel, Antreprenorul îşi asumă riscul
schimbărilor în cost ce se produce pentru proiectul său. Preţul ca sumă forfetară
poate consta în două sau mai multe sume, menţionate în monedele de plată
(care pot include, dar nu neapărat, Moneda Locală).
Pentru a evalua Modificările, Ofertele trebuie să fie însoţite de defalcări
detaliate ale preţului, incluzând cantităţi, preţuri unitare şi alte informaţii
referitoare la preţ. Aceste informaţii pot fi folositoare de asemenea pentru
evaluarea plăţilor intermediare. Totuşi, este posibil ca informaţiile să nu fi fost
evaluate în mod competitiv, atunci când au fost elaborate documentele de
licitaţie, Beneficiarul trebuie deci să decidă dacă va accepta să fie obligat faţă
de defalcările de preţ ale Ofertantului. Dacă nu, Beneficiarul ar fi trebuit să se
asigure că Inginerul are experienţa necesară pentru evaluarea oricărei
Modificări care va fi necesară.
Pot fi necesare Sub-Clauze suplimentare pentru a acoperi excepţiile la opţiunile
prezentate în Sub-Clauza 14.1, şi oricare alte aspecte referitoare la plăţi.
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Dacă Sub-Clauza 14.1(a) nu se aplică, metoda de determinare a Preţului
Contractului trebuie definită în Sub-Clauze suplimentare, după cum este
prevăzut în ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.1. Dacă plata oricărei părţi din
Lucrări trebuie efectuată pe baza măsurătorilor, atunci partea trebuie definită în
Contract, iar formularea următoare poate fi potrivită pentru una din SubClauzele suplimentare:
Inginerul va conveni sau hotărî valoarea acelor părţi ale Lucrărilor care vor
fi măsurate, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5. Măsurătorile se
vor face pentru cantitatea netă reală a acestor părţi, fără a lua în
considerare practica locală.

De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea oricărei părţi din
Lucrări, se va transmite o înştiinţare, cu preaviz rezonabil,
Reprezentantului Antreprenorului, care:
(a) cu promptitudine, fie va participa fie va trimite un alt reprezentant
calificat să asiste Inginerul la efectuarea măsurătorilor, şi
(b) va furniza orice detalii solicitate de către Inginer.
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să participe sau să trimită un
reprezentant, atunci măsurătoarea efectuată de către Inginer (sau în
numele acestuia), va fi acceptată ca fiind exactă.
Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în Contract, ori de câte ori
Lucrările Permanente trebuie măsurate pe baza înregistrărilor din
documente, acestea vor fi pregătite de către Inginer. Atunci când şi dacă i
se va cere, Antreprenorul va participa la examinarea înregistrărilor, va
conveni asupra lor cu Inginerul, şi va semna aceste înregistrări odată
convenite. Dacă Antreprenorul nu participă la examinarea înregistrărilor
şi la definirea unui acord asupra lor, atunci înregistrările vor fi acceptate
ca fiind exacte.
Dacă Antreprenorul examinează şi nu este de acord cu înregistrările, şi /
sau nu le semnează ca fiind convenite, atunci Antreprenorul va transmite
Inginerului o înştiinţare indicând motivele pentru care înregistrările sunt
considerate a fi inexacte. După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va
revedea înregistrările şi le va confirma sau le va modifica. Dacă
Antreprenorul nu transmite Inginerului o astfel de înştiinţare, în termen
de 14 zile de la data la care a fost solicitat să examineze înregistrările,
atunci acestea vor fi acceptate ca fiind exacte.
Sub-Clauza 14.2 – Plata în avans
La elaborarea Condiţiilor Speciale trebuie să se aibă în vedere beneficiile plăţii
(plăţilor) în avans. În afara situaţiei în care această Sub-Clauză nu se foloseşte,
Anexa la Ofertă trebuie să specifice totalul plăţii în avans (şi numărul tranşelor
dacă sunt mai mult de una).
Această Sub-Clauză trebuie modificată pentru a reflecta reglementările
obligatorii ale legislaţiei române cu privire la plăţile în avans efectuate din
fonduri publice (Legea nr. 500/2006 şi HG 264/2003). Asemenea modificări
sunt incluse în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa B1.
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Formularul (formularele) de garanţie acceptat(e) trebuie inclus(e) în
documentele de licitaţie, anexate Condiţiilor Speciale: în Anexa E1 este inclus
un exemplu de formulat de garanţie.
Dacă Antreprenorul trebuie să furnizeze părţi majore ale Echipamentului,
atunci trebuie avute în vedere beneficiile plăţilor în tranşe pe durata fabricaţiei.
Beneficiarul poate considera oportun să aibă o formă de garanţie, deoarece
aceste plăţi nu sunt asociate cu ceva care se află în posesia sa. Dacă
Antreprenorul este îndreptăţit să primească tranşe de plată înaintea livrării,
atunci documentele de ofertă trebuie să includă:
a) Prevederi în Anexa la Ofertă care fac legătura între momentul plăţii
avansului (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze ) şi etapele fabricaţiei
b) În Graficul de Plăţi sau alt document folosit pentru a determina valoarea
contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3(a), preţul pentru
fiecare din aceste etape (aceasta necesită prevederi suplimentare cu privire
la garanţii); sau
c) Modificări detaliate ale Sub-Clauzei 14.5.
Sub-Clauza 14.3 - Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări
Ar fi utilă definirea clară a documentelor justificative cerute în plus faţă de
documentele şi informaţiile cuprinse în raportul de progres prezentat de
Antreprenor.

Pentru a se asigura de prezenţa permanentă a unui Reprezentant al
Antreprenorului, numit în mod corespunzător, este posibil ca, la sfârşitul
prezentei Sub-Clauze, să se adauge următoarele:
„Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi
semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situaţia de Lucrări nu este
semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrări
va fi nulă şi fără efect”.
Sub-Clauza 14.4 - Graficul de Plăţi
Condiţiile Generale conţin prevederi cu privire la plăţile interimare ale
Antreprenorului, care vor fi bazat pe un Grafic de Plăţi. Dacă se va utiliza altă
bază pentru determinarea valorilor interimare, aceste detalii trebuie adăugate în
Condiţiile Speciale. Dacă plăţile trebuie să fie specificate într-un Grafic de
Plăţi, atunci „valoarea minimă a certificatelor interimare” poate fi omisă în
Anexa la Ofertă, iar Graficul de Plăţi poate avea una din formele următoare:
a) O sumă (sau un procent din Preţul final al Contractului) poate fi introdusă
pentru fiecare lună (sau altă perioadă) pe Durata de Execuţie, care se poate
dovedi a fi nerezonabilă dacă progresul Antreprenorului diferă semnificativ
de estimările care au stat la baza Graficului de Plăţi; şi
b) Graficul de Plăţi se poate baza pe progresul real obţinut în executarea
Lucrărilor, care necesită o definire atentă a etapelor de plată. Pot apărea
contradicţii atunci când lucrările necesare pentru efectuarea unei etape de
plată sunt aproape terminate dar diferenţa de plată nu poate fi completată
decât câteva luni mai târziu.
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Cifrele introduse de către Ofertant în Graficul de Plăţi pot fi comparate cu
programul inclus în ofertă (dacă există) pentru a evalua dacă acestea corespund.
Alternativ, dacă Lucrările constau în numai câteva tipuri diferite de operaţiuni,
ar fi potrivit ca evaluările interimare să se efectueze prin simple măsurători.

În cele mai multe cazuri, prezenta Sub-Clauză se aplică numai pentru
Condiţiile de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv
Proiectare, iar Graficul de Plăţi se va referi la progresul real al Lucrărilor.
Este important a se defini acest progres prin trimiteri la puncte de referinţă
clare. Trebuie evitate situaţiile în care plăţile depind de rate ale progresului
estimate de către Inginer fără o justificare corespunzătoare. Ca urmare, se
recomandă elaborarea unei Liste care ia în considerare principalele faze ale
Contractului şi principalele „obiecte” pentru proiectare şi execuţie. Anumite
obiecte pot fi împărţite în sub-faze. În anumite cazuri, ofertanţii vor trebui
să stabilească preţul fiecărui obiect. Este preferabil ca „ponderea” fiecărei
sub-faze să fie definită în documentele de licitaţie.
Sub-Clauza 14.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor
Se reaminteşte faptul că, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.7, Echipamentele
şi Materialele livrate pe Şantier devin proprietatea Beneficiarului. Trebuie notat
faptul că Şantierul are o definiţie precisă şi aceasta nu include în mod necesar
organizarea de şantier a Antreprenorului şi alte utilaje.
Sub-Clauza 14.6 - Emiterea Certificatelor de Plată Interimare
Constrângerile legale ce derivă din utilizarea fondurilor publice pentru finanţare
Contractelor (Legea nr. 500/2002) şi care afectează emiterea Certificatelor de
Plată Interimare de către Inginer, sunt reflectate în Condiţiile Speciale
Obligatorii din Anexa B1.
În plus, trebuie subliniate câteva aspecte:
-

-

Inginerul este obligat să emită un Certificat de Plată Interimar în
termen de 28 de zile (incapacitatea de a emite un Certificat în termen
de 56 zile este motiv de reziliere a Contractului de către Antreprenor
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2);
Inginerul este obligat să fundamenteze certificatele sale prin
transmiterea documentelor justificative;
Antreprenorul trebuie înştiinţat cu privire la valoarea Certificatului de
Plată Interimar;
Inginerul va înştiinţa Antreprenorul în cazul în care valoarea unui
Certificat va fi mai mică decât valoarea minimă declarată în Anexa la
Ofertă;
Certificatele de Plată Interimare sunt, prin definiţie, interimare. Ele nu
implică acceptarea oricărei Lucrări şi pot fi modificate ulterior. Chiar
dacă modificările lucrărilor deja aprobate trebuie să constituie o
excepţie, asemenea lucrări sunt considerate ca fiind aprobate definitiv
numai la emiterea Certificatului de Recepţie Finală.

Sub-Clauza 14.7 - Plăţile
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Această sub-clauză trebuie modificată pentru a reflecta eliminarea Scrisorii de
Acceptare, precum şi faptul că, potrivit prevederilor obligatorii ale legislaţiei
române, Antreprenorul trebuie să emită o factură pentru fiecare Certificat de
Plată Interimar. Modificările sunt incluse în Condiţiile Speciale Obligatorii din
Anexa A1.
Trebuie menţionat faptul că Beneficiarul nu are dreptul să modifice nici un
Certificat de Plată, decât în cazul erorilor matematice. Orice altă revendicare a
Beneficiarului trebuie să fie făcută conform procedurilor definite în Sub-Clauza
2.5. Trebuie notat de asemenea că, în cazul în care Beneficiarul consideră că a
fost efectuată o plată necuvenită, poate include în reclamaţia sa şi costurile de
finanţare asociate. Scopul acestor prevederi este de a asigura menţinerea unui
flux financiar adecvat.
Sub-Clauza 14.8 - Întârzieri în efectuarea plăţilor
Atunci când plăţile sunt efectuate în euro, este util să se indice faptul că banca
centrală a Ţării este Banca Centrală Europeană, de exemplu:
Cheltuielile financiare pentru suma (sumele) datorată(e) neplătită(e) în
termenul stabilit vor fi rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală
Europeană principalelor sale operaţiuni de refinanţare, aşa cum este publicat
în seria C a Jurnalului Oficial al Comunităţii Europene, în vigoare în prima zi
calendaristică a lunii în care este data contractuală a plăţii, la care se adaugă
trei puncte procentuale jumătate..
Sub-Clauza 14.9 - Plata Sumelor Reţinute
În cazul în care Beneficiarul nu doreşte reţinerea efectivă a acestor sume, ci
obţinerea unei garanţii bancare corespunzătoare, la sfârşitul Sub-Clauzei 14.9
se adaugă următoarele:
„Antreprenorul poate cere plata Sumelor Reţinute în schimbul transmiterii
Beneficiarului a unei garanţii bancare. În astfel de cazuri, Inginerul va aproba
şi Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor asociate Sumelor
Reţinute, după obţinerea garanţiei ce va fi în formatul şi emisă de o entitate
aprobate de către Beneficiar, în valoarea şi în moneda egale cu cele ale plăţii
ce trebuie efectuate. Antreprenorul poate creşte gradual valoarea garanţiei
bancare în conformitate cu estimările transmise potrivit prevederilor SubClauzei 14.4 [Graficul de plăţi]. Valoarea garanţiei bancare va fi totuşi egală
cu limita Sumelor Reţinute specificată în Anexa la Ofertă atunci când totalul
tuturor plăţilor interimare aprobate (exclusiv plata în avans, deducerile şi
restituirile sumelor reţinute) depăşeşte şaptezeci de procente (70%) din
Valoarea de Contract Acceptată mai puţin Sumele Provizionate.
Antreprenorul va asigura că garanţia este validă şi în vigoare până când
Antreprenorul a executat şi terminat Lucrările şi a remediat orice defecte, aşa
cum este specificat pentru Garanţia de Bună Execuţie în Sub-Clauza 4.2.
Returnarea garanţiei se va face în locul eliberării celei de-a doua jumătăţi a
Sumelor Reţinute potrivit prevederilor paragrafului secund al Sub-Clauzei
14.9, în timp ce Antreprenorul va fi îndreptăţit, după emiterea Certificatului de
Recepţie la Terminarea Lucrărilor, la o reducere a valorii garanţiei bancare
corespunzător primei jumătăţi a Sumelor Reţinute”.
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Formularul de garanţie acceptat trebuie inclus în documentele de licitaţie,
anexate Condiţiilor Speciale: un exemplu de formular de garanţie este inclus în
Anexa F1.
Sub-Clauza 14.10 – Situaţia de Lucrări la Terminare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.11 – Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.12 – Scrisoarea de descărcare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.13 – Emiterea Certificatului Final de Plată
Constrângerile legale care derivă din utilizarea fondurilor publice pentru
finanţarea Contractului (Legea nr. 500/2002) şi care afectează emiterea de către
Inginer a Certificatului de Plată Final sunt reflectate în Condiţiile Speciale de
Contract Obligatorii din Anexa B1.
Sub-Clauza 14.14 – Încetarea responsabilităţii Beneficiarului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.15 – Moneda în care se efectuează plata
Dacă toate plăţile vor fi efectuate în Moneda locală, atunci acest lucru trebuie
stabilit în Scrisoarea de Ofertă, şi se va aplica numai prima propoziţie a acestei
Sub-Clauze. Alternativ, Sub-Clauza 14.15 poate fi înlocuită.
Nouă Sub-Clauză 14.16 - Restituire
Se poate adăuga o nouă Sub-Clauză14.16:
„Antreprenorul se obligă să restituie Beneficiarului, în termen de 45 zile de la
primirea unei cereri în acest sens, orice sumă plătită în plus faţă de valoarea
finală datorată. În cazul în care Antreprenorul eşuează în a face restituirea în
termenul stabilit de către Beneficiar, Beneficiarul poate creşte suma datorată
prin adăugarea unor costuri de finanţare:
− La rata de scont aplicată de banca centrală a ţării Beneficiarului dacă
plăţile sunt în moneda acelei ţări;
− La rata aplicată de Banca Centrală pentru principale sale tranzacţiile de
refinanţare în euro, dacă plăţile sunt în euro,
în prima zi a lunii în care a expirat termenul limită, plus trei puncte
procentuale şi jumătate. Costurile de finanţare vor fi aplicate pentru perioada
de timp ce se scurge între acea dată a plăţii stabilită de către Beneficiar
(exclusiv) şi data în care a fost efectuată plata (inclusiv). Orice plată parţială
va acoperi în primul rând costurile de finanţare astfel stabilite.
Sumele ce trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu sumele de orice
fel datorate Antreprenorului. Aceasta nu va afecta dreptul Părţilor de a stabili
plata în tranşe. Spezelor bancare contractate în urma restituirii sumelor
datorate Beneficiarului vor fi în sarcina Antreprenorului.”
Aranjamentele de finanţare
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Pentru Contractele majore pe anumite pieţe, poate apărea necesitatea asigurării
finanţării din partea unor entităţi precum agenţii umanitare, bănci de dezvoltare,
agenţii de credit pentru export, sau alte instituţii internaţionale de finanţare.
Dacă finanţarea trebuie asigurată de la oricare dintre aceste surse, ar putea fi
necesară incorporarea în Condiţiile Speciale a cerinţelor speciale ale
finanţatorului. Formularea exactă va depinde de instituţia respectivă, deci
trebuie luată legătura cu această instituţie pentru a cunoaşte cerinţele pe care le
are şi pentru a cere aprobarea variantei preliminare a documentelor de licitaţie.
Instituţiile finanţatoare sau băncile pot cere includerea în Contract a referirilor
la aranjamentele financiare, în special dacă trebuie să se asigure finanţarea
diferitelor elemente de aprovizionare din mai multe surse. Nu este neobişnuită
includerea în Condiţiile Speciale a prevederilor speciale care identifică diferite
categorii ale Echipamentelor şi specificarea documentelor care trebuie
prezentate instituţiilor finanţatoare relevante pentru a obţine plata. Dacă nu sunt
îndeplinite cerinţele instituţiilor, poate fi dificil (sau chiar imposibil) să se
asigure finanţarea potrivită pentru proiect, şi / sau instituţia poate refuza să
asigure finanţarea unei părţi sau a întregului Contract.
Totuşi, dacă finanţarea nu este legată de exportul de bunuri şi servicii într-o ţară
anume ci este asigurată de către băncile comerciale care îl împrumută pe
Beneficiar, aceste bănci pot fi interesate în a restrânge foarte mult drepturile
Antreprenorului. Aceste bănci pot dori utilizarea în Contract a Condiţiilor de
Contract FIDIC pentru PAC / Proiecte la Cheie.
Alternativ, Antreprenorul poate fi pregătit să iniţieze aranjamente de finanţare
şi să-şi asume responsabilitatea pentru ele, deşi probabil nu va putea şi nu va
dori să asigure finanţarea din resurse proprii. Cerinţele băncii care îl finanţează
vor afecta atitudinea Antreprenorului în procesul de negociere a Contractului.
Acesta ar putea cere Beneficiarului să efectueze plăţi interimare, cu toate că o
mare parte a Preţului Contractului poate fi reţinut până la terminarea Lucrărilor.
Deoarece Antreprenorul trebuie să asigure propria finanţare pentru a acoperi
deficitul dintre încasări şi cheltuieli, acesta (şi banca sa finanţatoare) va cere
probabil o anume formă de garanţie care să garanteze efectuarea plăţii scadente.
Atunci când elaborează documentele de licitaţie, Beneficiarul ar trebui să
anticipeze cerinţele de mai sus prin transmiterea unei garanţii pentru elementul
plăţii pe care Antreprenorul îl va primi la terminarea Lucrărilor. Formularul
(formularele) de garanţie acceptat(e) trebuie inclus(e) în documentele de
licitaţie, anexate Condiţiilor Speciale: un exemplu este inclus în Anexa G.
Poate fi adăugată Sub-Clauza următoare.
Beneficiarul va obţine (pe cheltuiala sa) o garanţie de plată în valoarea,
monedele şi emisă de o entitate specificate în Anexa la Ofertă. Beneficiarul
va furniza garanţia Antreprenorului în termen de 28 de zile de la semnarea
Acordului Contractual de către ambele Părţi. Garanţia va fi în forma anexată
la prezentele Condiţii Speciale, sau în altă formă aceptabilă de către
Antreprenor. Până când Antreprenorul primeşte, dacă primeşte, această
garanţie, Inginerul nu va transmite înştiinţarea potrivit prevederilor SubClauzei 8.1.

Garanţia va fi returnată Beneficiarului la prima, în ordinea cronologică,
din următoarele date:
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a) atunci când i s-a plătit Antreprenorului Valoarea de Contract
Acceptată,
b) atunci când obligaţiile potrivit prevederilor garanţiei expiră sau au fost
îndeplinite, sau
c) atunci când Beneficiarul si-a îndeplinit toate obligaţiile potrivit
prevederilor Contractului.

5.3.15 Clauza 15 - Rezilierea Contractului de către Beneficiar
Sub-Clauza 15.1 - Înştiinţarea de remediere
Înştiinţarea de remediere trebuie să menţioneze faptul că este dată potrivit
prevederilor prezentei Sub-Clauze şi să stabilească o perioadă de timp
rezonabilă pentru remediere. În cazul în care această perioadă depăşeşte Durata
de Execuţie a Lucrărilor, trebuie specificat că nu va aduce prejudicii niciunui
drept al Beneficiarului (cel puţin potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7).
Sub-Clauza 15.2 - Rezilierea Contractului de către Beneficiar
Această Sub-Clauză trebuie modificată pentru a prevedea o Clauză clară de
reziliere de gradul IV (“pact comisoriu de gradul IV”) potrivit prevederilor
legislaţiei române. Mai mult, ultimele două propoziţii ale ultimului paragraf al
acestei Sub-Clauze ar trebui şterse. Articolele ce aparţin Antreprenorului nu pot
fi vândute de către Beneficiar, decât dacă acesta are un titlu executoriu care să
îi permită acest lucru, cum ar fi o decizie judecătorească sau o garanţie asupra
acestor articole (care este un titlu executoriu în sine).
Exemple de modificări sunt incluse în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa
B1.
Trebuie notat faptul că, în primul rând, rezilierea contractului reprezintă un eşec
atât pentru Antreprenor cât şi pentru Beneficiar. În realitate, Beneficiarii vor
pierde adesea un timp considerabil (inclusiv evaluare, organizarea unei noi
licitaţii, etc.) şi ar putea suporta costuri adiţionale suplimentare pentru
terminarea Lucrărilor. Ca urmare, rezilierea Contractului conform prevederilor
acestei Sub-Clauze trebuie utilizată ca o ultimă soluţie. Mai mult, perioada de
înştiinţare trebuie utilizată pentru a iniţia negocierile şi măsurile de remediere.
În astfel de cazuri, Beneficiarii pot prelungi această perioadă, pentru a permite
derularea negocierilor. „Graba spre reziliere” ar fi în orice caz o greşeală. În
special, faptul că Antreprenorul se găseşte în una din situaţiile descrise nu
trebuie înţeles în mod necesar ca declanşator al rezilierii.
Beneficiarii ar putea dori să definească mai clar prevederile literei (b), de
exemplu, prin definirea faptului că o rată a progresului minimă (foarte scăzută),
de exemplu, mai mică de 1% în ultimele 6 luni, va fi considerată drept
„abandonarea” lucrărilor.
O sub-clauză specială ar putea fi formulată după cum urmează:
„Se şterge al doilea paragraf şi se înlocuieşte cu următorul:
În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de
14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, va putea să
rezilieze contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. Contractul va fi
reziliat de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în instanţă sau sentinţă
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arbitrară sau oricare alte formalităţi la expirarea notificării de 14 zile,
anterior menţionată. Totuşi, în cazurile descrise de sub-paragrafele (e) sau (f),
Beneficiarul va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat,
acesta încetând de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în instanţă sau sentinţă
arbitrară sau oricare alte formalităţi, după primirea de către Antreprenor a
notificării de reziliere.
Se introduc următoarele propoziţii la sfârşitul celui de-al patrulea paragraf:
În sensul prezentei Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care
vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi
Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului
în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 şi care, la data rezilierii, nu sar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu
promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit
de către Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor;
toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.
Se înlocuieşte ultimul paragraf cu următorul paragraf:
Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi
Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în
apropierea Şantierului. Dacă Antreprenorul nu va reuşi să îşi retragă Utilajele
şi Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării,
Beneficiarul va fi îndreptăţit să utilizeze acea parte din Utilajele şi Lucrările
Provizorii ale Antreprenorului care se consideră că a fost rezervată exclusiv
executării Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului, după cum crede de
cuviinţă, până la terminarea lucrărilor respective.”
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Sub-Clauza 15.3 – Evaluarea la data rezilierii
Este recomandabil să se definească un termen limită pentru activităţile
Inginerului potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, în funcţie de complexitatea
proiectului (de exemplu, 3 luni).
Sub-Clauza 15.4 – Plata după rezilierea de către Beneficiar
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 15.5 – Dreptul Beneficiarului de a rezilia unilateral Contractul
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la această Sub-Clauză.
5.3.16 Clauza 16 - Suspendarea şi Rezilierea Contractului de
către Antreprenor
Sub-Clauza 16.1 - Dreptul Antreprenorului de a suspenda execuţia
Lucrările
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 16.2 – Rezilierea Contractului de către Antreprenor
A se vedea comentariile la Sub-Clauza 15.2. Modificările aduse acestei SubClauze sunt incluse în Condiţiile Speciale de Contract Obligatorii din Anexa
B1. Înaintea rezilierii Contractului, Antreprenorul trebuie să fie conştient de
faptul că, o dată ce a fost reziliat, Contractul nu mai poate fi reluat şi, în marea
majoritate a cazurilor, este necesară o nouă licitaţie
Beneficiarii trebuie să evite să ajungă într-una din situaţiile descrise.
Pentru transformarea caluzei de reziliere în Pact Comisoriu de grad IV se poate
introduce o sub-clauză specialp având următorul conţinut:

În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Antreprenorul, în termen de
14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar, va putea să rezilieze
contractul. Contractul va fi reziliat de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în
instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi la expirarea
notificării de 14 zile, anterior menţionată. Totuşi, în cazurile descrise de subparagrafele (f) sau (g), Antreprenorul va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze
Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără o citaţie oficială, acţiune în
instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi, după primirea de
către Beneficiar a notificării de reziliere.
Sub-Clauza 16.3 - Încetarea execuţiei Lucrărilor şi retragerea Utilajelor
Antreprenorului
Se poate adăuga la sfârşitul Sub-Clauzei următorul paragraf:
În sensul prezentei Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care
vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi
Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului
în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 şi care, la data rezilierii, nu s-
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ar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu
promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit
de către Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor.
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Sub-Clauza 16.4 – Plata după rezilierea de către Antreprenor
După reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2, plata în avans va fi
restituită imediat (dacă nu, poate fi executată garanţia pentru plata în avans).
Evident, plăţile după rezilierea contractului vor avea loc de obicei în diferite
situaţii de conflict. Ar fi recomandat să se stabilească un termen limită în care
Antreprenorul transmite cererea.
5.3.17 Clauza 17 - Riscuri şi Responsabilităţi
Sub-Clauza 17.1 - Despăgubiri
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 17.2 – Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 17.3 – Riscurile Beneficiarului
Beneficiarii ar putea dori să adapteze definiţia riscului potrivit
caracteristicilor fiecărui proiect. De exemplu, pentru proiectele de reabilitare
rutieră sau de căi ferate, pare rezonabil să se excludă din riscurile
Antreprenorului despăgubirile pentru Lucrări cauzate de traficul rutier sau
pe calea ferată, şi să se includă în categoria riscurilor Beneficiarului. De
exemplu, se poate adăuga următorul paragraf:
(i) daunele aduse componentelor proprietăţii Beneficiarului pe Şantier şi
daunele aduse Lucrărilor în urma oricărui accident ce implică
utilizatorii rutieri, atunci când Beneficiarul a aprobat utilizarea
Lucrărilor de către public cu condiţia să poată fi demonstrat de către
Antreprenor că accidentul nu poate fi atribuit parţial sau în totalitate
nici unui defect în planul Antreprenorului de management al traficului.
Sub-Clauza 17.4 – Consecinţele riscurilor Beneficiarului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 17.5 – Drepturi de proprietate intelectuală şi industrială
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 17.6 – Limitarea responsabilităţii
Dacă responsabilitatea totală a Antreprenorului nu este limitată la Valoarea de
Contract Acceptată, atunci se poate adăuga un paragraf suplimentar:
„În Sub-Clauza 17.6, suma la care se face referire în penultima propoziţie va
fi.....”.
Nouă Sub-Clauză 17.7
Dacă Antreprenorul va folosi temporar facilităţile oferite de către Beneficiar,
atunci trebuie adăugată o nouă Sub-Clauză:
„Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru îngrijirea articolelor listate
mai jos, începând cu data utilizării sau ocupării de către Antreprenor, până la
data recepţiei sau a încetării ocupării (unde recepţia sau încetarea ocupării
pot avea loc după data specificată în Procesul Verbal de Recepţie a Lucrării):
[Inseraţi listele]
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Dacă articolele de mai sus sunt pierdute sau deteriorate în perioada în care
Antreprenorul este responsabil pentru îngrijirea lor, din orice cauze altele
decât cele pentru care Beneficiarul este responsabil, Antreprenorul va remedia
pierderea sau defecţiunea pe propria cheltuială, la nivelul cerinţelor
Inginerului”
5.3.18 Clauza 18 - Asigurări
Formularea utilizată în Condiţiile Generale descrie asigurările care trebuie
încheiate de către „Partea asigurătoare”, care este Antreprenorul, în afara
cazului când se specifică altfel în Condiţiile Speciale. Asigurările ce trebuie
încheiate de către Antreprenor trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele
generale convenite cu Beneficiarul. Ca urmare, Instrucţiunile către Ofertanţi
trebuie că furnizeze detaliile condiţiilor propuse.
În cazul în care Beneficiarul trebuie să încheie oricare dintre aceste asigurări
potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze , documentele de licitaţie vor include
detalii ce vor forma Anexă la Condiţiile Speciale (astfel încât Ofertanţii să
poată estima ce alte asigurări trebuie să încheie pentru propria protecţie),
inclusiv condiţiile, limitele, excepţiile şi franşizele, de preferat sub forma unei
copii a fiecărei poliţe. Beneficiarul poate considera dificilă încheierea
asigurărilor descrise în paragraful din Sub-Clauza 18.2 (pentru Utilajele
Antreprenorului, care include şi Utilajele Subantreprenorului), din cauză că
Beneficiarul poate să nu cunoască valoarea acestor articole ale Utilajelor.
Propoziţia următoare poate fi adăugată Condiţiilor Speciale de Contract:
“Totuşi, asigurările descrise in primele două paragrafe ale Sub-Clauzei 18.2
vor fi încheiate şi menţinute de către Beneficiar ca Parte asigurătoare, şi nu de
către Antreprenor.”
Sub-Clauza 18.1 – Cerinţe generale pentru asigurări
Această Sub-Clauză trebuie modificată pentru a reflecta eliminarea Scrisorii de
Acceptare, care este înlocuită cu Acordul Contractual.
Sub-Clauza 18.2 - Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului
Este recomandat să se precizeze următoarele:
„Va fi responsabilitatea Părţii asigurătoare să informeze compania de
asigurări despre orice schimbare în natura, volumul sau programul de execuţie
a Lucrărilor şi să asigure caracterul adecvat al acoperirii asigurării pe toată
durata Contractului.”
Sub-Clauza 18.3 – Asigurare împotriva vătămării persoanelor şi a
daunelor aduse proprietăţii
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 18.4 – Asigurarea Personalului Antreprenorului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Nouă Sub-Clauză
Se poate adăuga o Sub-Clauză suplimentară dacă Beneficiarul doreşte o
protecţie suplimentară prin asigurarea proiectării.
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“Antreprenorul va încheia a asigurare de răspundere profesională, care va
acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea Lucrărilor. Această
asigurare va avea o limită nu mai mică de _____. Antreprenorul va depune
toate eforturile pentru a menţine asigurarea de răspundere profesională în
deplină vigoare până _____. Antreprenorul se angajează să înştiinţeze cu
promptitudine Beneficiarul despre orice dificultate în a extinde, reînnoi sau
reîncheia această asigurare.”
5.3.19 Clauza 19 – Forţa Majoră
Sub-Clauza 19.1 - Definiţia Forţei Majore
Se atrage atenţia asupra criteriilor conform cărora un eveniment sau
circumstanţă sunt definite drept Forţă Majoră şi asupra caracterului excepţional
al unui asemenea eveniment sau circumstanţă (mai mult decât neobişnuit sau
neprevăzut).
Sub-Clauza 19.2 - Înştiinţarea Forţei Majore
Trebuie notat că, în ciuda unei opinii frecvent întâlnite, nu este neapărat necesar
un certificat emis de către Camera de Comerţ relevantă (nici chiar în România)
pentru a justifica apariţia evenimentului de Forţă Majoră. Forţa Majoră poate fi
dovedită prin alte mijloace. Mai mult, un asemenea certificat ar fi irelevent
pentru Forţa Majoră ce a apărut într-o altă ţară.
Înştiinţarea apariţiei evenimentului de Forţă Majoră trebuie însoţită de
documentaţia corespunzătoare. Este recomandat să se adauge următoarele la
sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2:
„şi va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare ce evidenţiază apariţia
evenimentului de Forţă Majoră.”
Sub-Clauza 19.3 – Obligaţia de a reduce întârzierile la minim
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 19.4 – Consecinţele Forţei Majore
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 19.5 – Forţa Majoră care afectează Subantreprenorii
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 19.6 – Rezilierea opţională, lichidare şi plăţi
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 19.7 - Exonerarea de executare a Contractului prin efectul
Legii
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
5.3.20 Clauza 20 – Revendicări, dispute şi arbitraj
Sub-Clauza 20.1 – Revendicările Antreprenorului
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Prezenta Sub-Clauză defineşte procedura aplicabilă pentru înştiinţarea şi modul
de a trata revendicările Antreprenorului. Încearcă să prevină situaţiile în care un
Antreprenor ar transmite o revendicare la o lungă perioadă de timp după
apariţia unui eveniment sau circumstanţă pentru care era rezonabil ca
Antreprenorul să anticipeze un drept al său la o prelungire a Duratei de
Execuţie sau la plăţi suplimentare. Ca urmare, Beneficiarul sau Inginerul s-ar
afla în situaţia de a da un răspuns sau de a lua măsuri de limitare a pierderilor
asociate evenimentului sau circumstanţei. Deşi termenul de 28 de zile în care
înştiinţarea trebuie transmisă este oarecum arbitrar, obiectivul era de a limita
perioada de timp în care revendicarea face obiectul unei înştiinţări. Problema
importantă este aceea că Beneficiarul, prin intermediul Inginerului, trebuie
alertat, într-o perioadă de patru săptămâni, că de curând a avut loc un
eveniment pentru care s-ar putea cere o prelungire a Duratei de Execuţie a
Lucrărilor sau plăţi suplimentare.
La rândul său, Inginerul va răspunde în termen de 42 de zile după primirea
revendicării sau a documentelor suplimentare.
Chiar dacă se pare că Sub-Clauza 20.1 prevede faptul că orice revendicare
înştiinţată într-un termen mai mare de 28 de zile după producerea
evenimentului poate fi respinsă fără a fi luară în considerare, acesta nu este
modul în care multe CAD interpretează Sub-Clauza. Multe decizii ale CAD au
acceptat să fie analizate un număr de revendicări ce fuseseră respinse pentru
depăşirea perioadei de notificare. CAD are în vedere faptul că scopul SubClauzei 20.1 este de a preveni ambuscadele şi de a minimiza întârzierile în
execuţia proiectelor, nu de a interzice revendicările îndreptăţite. Rezultatul este
că, în procesele CAD, Beneficiarii au fost dezavantajaţi în mod semnificativ de
faptul că Inginerii, acţionând în toată bună-credinţa, nu au asigurat să fie
păstrate toate înregistrările necesare, nu au emis recomandări privind esenţa
revendicărilor şi nu au pregătit hotărâri relevante.
Îndrumări referitoare la utilizarea prevederilor referitoare la înştiinţare în
interesul Beneficiarilor, al bunei administrări a proiectului şi a corectitudinii
potrivit prevederilor contractelor.
1. Atunci când Inginerul consideră că nu au fost respectate prevederile SubClauzei 20.1 referitoare la termenul de 28 de zile pentru trimiterea
înştiinţării, înaintea să respingă revendicarea, el trebuie să ia în considerare
următoarele:
(i)
Lăsând la o parte Sub-Clauza 20.1, este acest eveniment capabil să
constituie motivul unei revendicări valabile?
(ii) Inginerul sau Beneficiarul ştiau despre evenimentul ce dă naştere
revendicări în termen de 28 de zile de la data apariţiei lui?
(iii) Evenimentul care dă naştere revendicării este o acţiune sau o inacţiune
a Beneficiarului sau Inginerului?
(iv) În termen de 28 de zile, Inginerul sau Beneficiarul şi-au dat seama că
este posibilă apariţia unei revendicări, sau ar fi trebuit să îşi dea
seama?
(v) Este posibil ca Antreprenorul să fi considerat că este îndreptăţit să
formuleze o revendicare – distinct de faptul de a şti despre eveniment
– doar în cele 4 săptămâni înainte de înştiinţare?
(vi) Momentul înştiinţării a cauzat vreun prejudiciu semnificativ
Beneficiarului sau Inginerului, în sensul posibilităţii de a diminua sau
înregistra efectele evenimentului?
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(vii) Momentul înştiinţării este în avantajul Antreprenorului, sau pare să fi
fost ales pentru a fi în avantajul Antreprenorului?
(viii) Au existat comunicări referitoare la această problemă, în timpul
întâlnirilor sau altfel, altele decât prin intermediul înştiinţării oficiale?
(ix) Este corect şi rezonabil, luând în considerare cele de mai sus, să
respingem revendicarea fără a lua în considerare substanţa
revendicării?
2. Dacă răspunsul la punctul (i) este că evenimentul nu poate constitui motiv
de revendicare validă, Inginerul trebuie să ia în considerare respingerea
revendicării pentru lipsă de motiv valabil.
3. Dacă răspunsul la punctul (i) este afirmativ, Inginerii trebuie să ia în
considerare punctele (ii) la (iv). Dacă răspunsul la oricare din aceste puncte
este afirmativ, atunci este posibil ca CAD să fie înţelegătoare faţă de
Antreprenor.
4. În continuare, să luăm în considerare punctul (v). CAD ţin cont de prima
propoziţie a Sub-Clauzei 20.1: a fost demonstrat şi s-a acceptat faptul că,
dacă Antreprenorul nu s-a considerat de fapt îndreptăţit să formuleze o
revendicare, atunci obligaţia de înştiinţare nu a apărut. Anumite
evenimente pot necesita anumite investigaţii şi informaţii înainte ca
Antreprenorul să decidă că are dreptul la o revendicare. O CAD a decis că
„circumstanţa” nu s-a produs decât după un timp rezonabil pentru
investigaţii. Dacă există probabilitatea că Antreprenorul s-ar fi considerat
îndreptăţit să facă o revendicare cu mai mult de 4 săptămâni înainte de
înştiinţare, atunci trebuie luată în considerare respingerea revendicării din
lipsa înştiinţării de revendicare.
5. Referitor la punctele (vi) şi (vii): Dacă se pare că Antreprenorul nu a fost
capabil să transmită înştiinţarea, s-au adus prejudicii Beneficiarului sau s-a
avantajat Antreprenorul? Altfel spus, ar fi fost reduse costurile sau
întârzierile dacă înştiinţarea ar fi fost trimisă mai devreme?
6. Referitor la punctul (viii): CAD nu insistă ca înştiinţarea să fie oficială.
Dacă problema este ridicată în timp util în cadrul întâlnirilor sau în
corespondenţa generală, atunci este probabil ca acest lucru să fie
considerat drept înştiinţare adecvată.
7. În sfârşit, se va ţine seama de punctul (ix) şi, în special, dacă orice daună
adusă Beneficiarului ar putea fi evaluată în termeni financiari, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 2.5, sau în timp, şi dedusă din orice cost sau
perioadă de timp determinate.
8. Imediat după primirea unei revendicări şi înainte de a respinge o
revendicare din cauza lipsei înştiinţării, Inginerul trebuie să informeze
Beneficiarul referitor la acţiunile propuse, stabilind răspunsurile la
întrebările de mai sus. Să facă recomandări dacă:
a) Revendicarea poate fi respinsă în mod just pentru lipsa înştiinţării;
b) Revendicarea poate fi respinsă în mod just pentru lipsa înştiinţării, dar
Beneficiarul ar trebui totuşi să analizeze revendicarea în esenţă datorită
riscului dezacordului CAD; sau
c) Dacă revendicarea ar trebui analizată în esenţă.
Sub-Clauza 20.2 - Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor
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În al treilea paragraf al acestei Sub-Clauze , se şterge „Scrisoare de Acceptare”
şi se înlocuieşte cu „Acord Contractual” (Art. 94(2) al HG nr. 925/2006).
Trebuie notat faptul că numirea CAD poate să nu fie oportună pentru toate
contractele. Sub-Clauza 20.2 oferă două posibilităţi de bază:
− Numirea CAD „ad hoc” ,
− Decizia pre-arbitrală a Inginerului.
Beneficiarii ar trebui să aleagă între aceste posibilităţi ţinând seama de:
− Complexitatea contractului,
− Mărimea contractului,
− Extinderea activităţilor în afara Şantierului.
Succesul procedurii de adjudecare a disputelor depinde, printre altele, de
încrederea Părţilor în persoanele numite să facă parte din CAD. Ca urmare, este
esenţial ca persoanele candidate pentru această poziţie să nu fie impuse de nicio
Parte celeilalte Părţi; şi ca, dacă persoanele sunt selectate potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 20.3, selecţia să fie făcută de către o entitate independentă. FIDIC
este pregătit să îndeplinească acest rol, dacă această autoritate a fost delegată
potrivit exemplului de formulare din Anexa la Ofertă.
Sub-Clauza 20.2 prevede numirea unei CAD în urma notificării intenţiei de a
supune o problemă CAD, transmisă de către una din Părţi. Totuşi, pentru
anumite tipuri de proiecte, în special cele care implică un volum mare de lucrări
pe Şantier, pentru care ar fi potrivit ca CAD să viziteze Şantierul în mod
regulat, se poate decide să se apeleze la serviciile unei CAD permanente. În
acest caz, Sub-Clauzele 20.2 şi 20.4 împreună cu Anexa la Condiţii Generale, şi
Acordul de Adjudecare a Disputelor trebuie modificate pentru a corespunde
formulării cuprinse în secţiunile corespunzătoare din Condiţiile de Contract
pentru Construcţii.
Sub-Clauza 20.2 prevede două alternative pentru compoziţia CAD:
a) O persoană, care acţionează ca membru unic CAD, care a încheiat un
acord tripartit cu ambele Părţi, sau
b) O CAD compusă din trei persoane, fiecare din acestea încheind un acord
tripartit cu ambele Părţi.
Forma acestui acord tripartit poate fi una din cele două alternative incluse la
sfârşitul acestei publicaţii, corespunzător alternativei adoptate. Ambele forme
incorporează (prin referire) Condiţiile Generale ale Acordului de Adjudecare a
Disputelor, care sunt incluse ca Anexă la Condiţiile Generale deoarece în SubClauza 20.2 se face referire la acestea. Potrivit prevederilor oricărei dintre
aceste forme a Acordului de Adjudecare a Disputelor, fiecare persoană
individuală este menţionată ca Membru.
Trebuie luat în considerare, într-o etapă incipientă, dacă pentru un anumit
proiect este preferabilă o CAD alcătuiră dintr-un membru sau din trei membri,
în funcţie de mărimea, durata şi domeniile de expertiză care vor fi implicate.
În mod obişnuit, CAD este recomandată pentru contracte mai mari de 5
milioane euro , iar pentru contractele mai mari de 100 milioane euro este
recomandată CAD alcătuită din 3 membri.
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Numirea unei CAD poate fi facilitată prin includerea în Contract a unei liste
aprobate cu potenţiali membri: ca Listă la Contract.
Alternativ, Inginerul poate lua aceste decizii pre-arbitrale. Această alternativă,
care a reprezentat rolul tradiţional al Inginerului în ţările de drept comun, poate
fi potrivită în cazul în care Inginerul este un inginer consultant independent cu
experienţa şi resursele necesare pentru administrarea tuturor aspectelor
contractului. Beneficiarul trebuie să admită că, deşi în general Inginerul
acţionează în interesul Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.1(a),
Inginerul va lua aceste pre-arbitrale în mod imparţial, iar Beneficiarul nu
trebuie să-i prejudicieze imparţialitatea. Dacă această alternativă este
considerată a fi potrivită, atunci Sub-Clauzele 20.2 şi 20.3 trebuie şterse iar
Sub-Clauza 20.4 trebuie modificată în mod corespunzător prin ştergerea
paragrafului secund al Sub-Clauzei 20.4 şi înlocuirea lui cu următoarele:
„Inginerul va acţiona în calitate de Comisie de Adjudecare a Disputelor
conform prevederilor acestei Sub-Clauze 20.4, acţionând corect, imparţial şi
pe cheltuiala Beneficiarului. În cazul în care Beneficiarul intenţionează să
înlocuiască Inginerul, înştiinţarea trimisă de Beneficiar conform Sub-Clauzei
3.4 va include propuneri detaliate pentru numirea unui înlocuitor al Comisie
de Adjudecare a Disputelor”.
Sub-Clauza 20.3 Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor
Trebuie notat faptul că preşedintele FIDIC poate fi entitatea responsabilă pentru
a face numiri numai dacă limba de comunicare (aşa cum este definită în SubClauza 1.4) este limba engleză.
Sub-Clauza 20.4 Obţinerea deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor
Din nou, trebuie notat faptul că este esenţială tratarea în timp util a
revendicărilor.
Sub-Clauza 20.5 – Soluţionarea pe cale amiabilă
Prevederile acestei Sub-Clauze au rolul de a încuraja Părţile să rezolve
disputele pe cale amiabilă, fără a apela la arbitraj: de exemplu, prin negociere,
conciliere, mediere directe, sau alte forme sau alternative de rezolvare a
disputelor. Procedurile de rezolvare pe cale amiabilă depind adeseori, pentru a
avea succes, de confidenţialitate şi de acceptarea de către ambele Părţi a
procedurii. Ca urmare, nici o Parte nu ar trebui să încerce să impună celeilalte
Părţi procedura.
Sub-Clauza 20.6 Arbitrajul
Trebuie subliniat faptul că, prezenţa unei Clauze referitoare la arbitraj exclude,
pentru domeniile acoperite de arbitraj, utilizarea tribunalelor „normale”. Pentru
a clarifica acest aspect, este recomandat să se şteargă prima propoziţie a
primului paragraf al Sub-Clauzei 20.6 şi să se înlocuiască cu următoarele:
“Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilă sau printr-o decizie a
CAD care a devenit definitivă şi obligatorie, orice dispută decurgând din sau în
legătură cu Contractul care va apărea, incluzând fără rezerve orice dispută
privind încălcări ale angajamentului, reziliere sau invaliditate, va fi soluţionată
în final prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de
procedură arbitrală ale acestei Curţi”.
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Mai mult, Beneficiarii trebuie să verifice cu atenţie coerenţa între instituţia de
arbitraj, localizarea, limba de comunicare şi procedura de arbitraj. De exemplu,
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a României utilizează propriile reguli procedurale. Beneficiarii sunt
sfătuiţi să ia legătura cu instituţiile de arbitraj relevante înainte să definească
asemenea condiţii.
Contractul trebuie să includă prevederi referitoare la rezolvarea prin arbitraj
internaţional a oricăror dispute care nu sunt rezolvate pe cale amiabilă. În
contractele internaţionale, arbitrajul comercial internaţional are numeroase
avantaje comparativ cu contestaţiile făcute la curţile de justiţie naţionale, şi
poate fi acceptat mai uşor de către Părţi.
O atenţie deosebită trebuie acordată asigurării compatibilităţii regulilor de
arbitraj internaţional alese cu prevederile Clauzei 20 şi cu alte elemente stabilite
în Anexa la Ofertă. Regulile Arbitrajului Camerei Internaţionale de Comerţ
(„ICC”, cu sediul în Cours Albert 1er nr 38, Paris, Franţa) sunt incluse în mod
frecvent în contractele internaţionale. În lipsa prevederilor specifice referitoare
la numărul de arbitri şi la locul arbitrajului, Curtea Internaţională de Arbitraj a
ICC va decide numărul de arbitri (care de obicei este trei în orice dispută
fundamentală în construcţii) şi locul arbitrajului.
Dacă sunt preferate regulile UNCITRAL (sau altă cameră de comerţ diferită de
ICC) va fi necesară desemnarea, în Anexa la Ofertă, a instituţiei care va numi
arbitrii sau care va administra arbitrajul, în afară de cazul când instituţia este
numită (şi rolul ei specificat) în regulile de arbitraj. Poate fi de asemenea
necesar să se asigure, înainte de desemnarea unei instituţii în Anexa la Ofertă,
că aceasta este pregătită să facă nominalizarea sau să asigure administrarea.
Pentru proiectele majore pentru care s-a organizat o licitaţie internaţională, este
recomandat ca locul arbitrajului să fie situat întro ţară alta decât cea a
Beneficiarului sau a Antreprenorului. Această ţară trebuie să aibă o legislaţie cu
privire la arbitraj modernă şi liberală şi trebuie să fi ratificat o convenţie
bilaterală sau multilaterală (cum ar fi Convenţia de la New York din 1958 cu
privire la Recunoaşterea şi Aplicarea Deciziilor Arbitrale Externe), sau ambele,
care ar facilita aplicarea unei decizii arbitrale în ţările Părţilor.
Poate fi considerat necesar ca, în anumite cazuri, în arbitrajul dintre Părţi să fie
implicate alte Părţi, creând astfel un arbitraj între mai multe Părţi. Deşi acest
lucru este realizabil, elaborarea Clauzelor pentru arbitraj între mai multe Părţi
necesită multă pricepere şi trebuie făcută de la caz la caz. Nu a fost dezvoltat
încă un formular standard satisfăcător pentru arbitraj între mai multe Părţi
pentru uz internaţional.
Sub-Clauza 20.7 - Nerespectarea deciziei Comisiei de Adjudecare a
Disputelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 20.8 - Expirarea perioadei de funcţionare a Comisiei de
Adjudecare a Disputelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la această Sub-Clauză.
5.3.21 Nouă Clauză 21 - Controale şi auditări efectuate de organisme
române şi ale Uniunii Europene
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Pentru Contracte finanţate din fonduri ale Comisiei Europene, este
recomandabil a se adăuga o nouă Clauză 21:
„Antreprenorul va permite Curţii de Conturi a României, Autorităţii de Audit,
Oficiului Român Anti - fraudă, Comisiei Europene, Oficiului European Anti fraudă şi Curţii Europene a Auditorilor să verifice, prin examinarea
documentelor sau prin verificare la faţa locului, implementarea proiectului şi
să efectueze un audit complet al conturilor, documentelor contabile şi al
oricăror altor documente relevante pentru finanţarea proiectului. Aceste
inspecţii pot avea loc într-o perioadă de 7 ani după plata Certificatului Final
de Plată.
De asemenea, Antreprenorul va permite Oficiilor Anti – fraudă române şi
europene să efectueze controale şi verificări la faţa locului conform
procedurilor stabilite de legislaţia Comunităţii Europene pentru protecţia
intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudelor şi a altor
nereguli.
În acest scop, Antreprenorul va permite accesul personalului sau agenţilor
organismelor menţionate în primul paragraf al prezentei Clauze, pe Şantier şi
în locaţiile în care execută Contractul, incluzând sistemele informaţionale,
precum şi toate documentele şi bazele de date referitoare la administrarea
tehnică şi financiară a proiectului, şi să ia toate măsurile necesare înlesnirii
muncii acestora. Accesul acordat agenţilor organismelor amintite se va face pe
baza confidenţialităţii cu privire la terţele părţi, fără a prejudicia orice alte
obligaţii ce le revin conform legilor publice cărora li se supun. Documentele
trebuie să fie uşor accesibile şi clasate astfel încât să înlesnească examinarea
lor, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul despre localizarea lor
precisă.
Antreprenorul garantează faptul că drepturile organismelor menţionate în
primul paragraf al prezentei Clauze de a efectua auditări, controale şi
verificări, vor fi aplicate în mod egal oricărui Subantreprenor sau altei părţi ce
beneficiază de fondurile Comisiei Europene, cu aceleaşi condiţii şi conform
aceloraşi reguli ca cele stabilite în această Clauză."

5.4

Acordul de Adjudecare a Disputelor

Este recomandabil să se includă un număr de modificări ale Condiţiilor
Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor. Asemenea modificări ar
trebui incluse în Clauza 2 a Acordului de Adjudecare a Disputelor. Acestea
sunt:
Clauza 3 Garanţii - paragraful secund – litera (c):
ar putea să nu existe suficiente CAD calificate ai căror membri sunt fluenţi în
limba română. În cazul în care limba pentru comunicare definită în Contract
este limba română, s-ar putea specifica următoarele:
„fluent în limba folosită pentru comunicare definită în Contract, sau asistat,
oricând este necesar, de un traducător calificat.”

Clauza 6 Plăţi

.
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Se înlocuieşte litera (b) a primului paragraf cu următoarele:
„(b) o diurnă fixă pentru cheltuielile suportate în legătură cu îndatoririle
membrului CAD, pentru fiecare noapte petrecută departe de locul de reşedinţă
şi care să acopere costurile de cazare, de subzistenţă, cu transportul local şi
alte cheltuieli neprevăzute;”
Se adaugă litera (d) primului paragraf:
„(d) alte cheltuieli rezonabile suportate în legătură cu îndatoririle membrului
CAD, cum ar fi costurile pentru convorbirile telefonice, taxe de curierat,
cheltuieli cu faxuri şi telexuri, cheltuieli cu transportul internaţional, facilităţi
şi locuri pentru întâlniri şi audieri: pentru fiecare articol este necesară o
chitanţă. Transportul aerian trebuie să se facă cu clasa economic în timp ce
transportul cu trenul se poate face cu clasa întâi.”
Se înlocuieşte al doilea paragraf cu următoarele:
„Onorariile zilnice, precum şi valoarea diurnei, vor fi specificate în Acordul de
Adjudecare a Disputelor.”
Se înlocuiesc al treilea, al patrulea şi al cincilea paragraf cu următoarele:
„Membrul CAD va transmite lunar Antreprenorului, cu o copie Beneficiarului,
facturi pentru onorariul zilnic şi lunar. Toate facturile vor fi însoţite de o
scurtă descriere a activităţii efectuate pe perioada relevantă .
Antreprenorul va plăti în totalitate facturile fiecărui Membru în termen de 28
zile calendaristice de la data primirii fiecărei facturi şi va face apel la
Beneficiar (în cadrul Situaţiilor de Plată potrivit prevederilor contractuale)
pentru rambursarea unei jumătăţi din valoarea acestor facturi. Beneficiarul va
plăti Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.”

5.5

Ghid pentru elaborarea Anexei la Ofertă

În Anexa F2 este inclus un model pentru Anexa la Ofertă. Anexa la Ofertă
trebuie să acopere următoarele probleme:
Beneficiar

1.1.2.2 & 1.3

Antreprenor

1.1.2.3 & 1.3

Inginer

1.1.2.4 & 1.3

Durata de Execuţie

1.1.3.3

Perioada de Notificare a Defecţiunilor

1.1.3.7

Comunicări electronice

1.3

Legea aplicabilă

1.4

Limba

1.4

Limba folosită pentru comunicare

1.4

Dreptul de acces pe Şantier

2.1

Garanţia de Bună Execuţie

4.2

Actualizări generate de modificări ale
preţurilor

13.8

Plăţi în avans

14.2

Rambursarea Plăţii în avans

14.2(a) şi (b)

Prezentarea situaţiilor interimare de
lucări

14.3

Echipamente şi Materiale destinate

14.5(b) şi (c)

.
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lucrărilor
Emiterea Certificatelor de Plată
Interimare

14.6

Moneda în care se efectuează Plata

14.15

Asigurări

18.1
18.2(d)
18.3

CAD

20.2 & 20.3

.

România, Transpunerea Condiţiilor de Contract FIDIC în limba română

124

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract

6

Cartea verde FIDIC

6.1

Introducere

Acest capitol oferă îndrumare pentru pregătirea Condiţiilor Speciale de
Contract şi a Anexei la Ofertă pentru Contractele de Lucrări, utilizând Forma
Scurtă de Contract, Prima Ediţie publicată în 1999, adică Cartea verde FIDIC.
Condiţiile Generale de Contract FIDIC au fost traduse în limba română în
perioada august – noiembrie 2006, şi au fost transmise MEF în decembrie
2006.
Condiţiile Speciale de Contract Obligatorii şi Suplimentare pentru Cartea verde
FIDIC, necesare pentru armonizarea prevederilor contractuale cu legislaţia
română în vigoare, au fost elaborate în perioada octombrie 2006 – ianuarie
2007, şi au fost transmise MEF în ianuarie 2007.
Versiunea în limba română a Condiţiilor Generale de Contract şi Condiţiile
Speciale de Contract Obligatorii şi Suplimentare propuse vor fi publicate în
Monitorul Oficial pentru folosirea în proiectele de infrastructură din România,
după aprobarea lor de către MEF.
Acest Ghid cuprinde Condiţiile Speciale de Contract Obligatorii propuse,
precum şi îndrumare cu privire la condiţiile de contract care poate ajuta
Beneficiarii să definească Condiţiile Speciale de Contract Suplimentare.

6.2

Ghid FIDIC

Prezentele Condiţii de Contract – Cartea verde FIDIC - au fost elaborate de FIDIC
şi se recomandă pentru lucrări de construcţie şi lucrări inginereşti cu un buget
relativ restrâns, cum ar fi, în condiţiile României, echivalentul a 500.000 euro şi o
durată de până la 6 luni. Totuşi, în funcţie de tipul de lucrări şi de circumstanţe,
prezentele Condiţii pot fi potrivite pentru contracte cu valoare mai mare. Se
consideră a fi potrivite, cel mai probabil, pentru lucrări relativ simple sau
repetitive, sau pentru lucrări de scurtă durată care nu necesită contracte de
subantrepriză specializate.
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Obiectivul principal a fost acela de a realiza un document simplu şi flexibil care
să includă toate prevederile comerciale esenţiale şi care să poată fi utilizat
pentru toate categoriile de lucrări de construcţie şi lucrări inginereşti cu diverse
aranjamente administrative. Potrivit aranjamentelor uzuale pentru acest tip de
contract, Antreprenorul construieşte Lucrările în conformitate cu un proiect
asigurat de către Beneficiar sau de către reprezentantul acestuia (dacă există).
Totuşi, această formă de contract poate fi potrivită şi pentru contracte care
includ sau cuprinde integral, lucrări civile, mecanice, şi / sau electrice,
proiectate de către Antreprenor.
In completare, Beneficiarul are posibilitatea de-a alege metodele de evaluare. De
asemenea, deşi nu se face referire la un Inginer imparţial, Beneficiarul, dacă
doreşte, poate numi un Inginer independent care sa acţioneze imparţial.

Forma de contract se recomandă pentru uz general, deşi unele modificări pot fi
necesare pentru adaptarea formei la legislaţia română în vigoare.
Se intenţionează ca toate informaţiile necesare să fie furnizate în Anexa la
Acord; Acordul include într-un singur document oferta antreprenorului şi
acceptarea acesteia. Condiţiile Generale sunt considerate a acoperi majoritatea
contractelor. Totuşi, utilizatorii vor putea introduce Condiţii Speciale, dacă
doresc, pentru a satisface cerinţele unor circumstanţe sau situaţii speciale.
Condiţiile Generale şi Condiţiile Speciale vor alcătui împreună Condiţiile de
Contract care guvernează drepturile şi obligaţiile părţilor.
Pentru a ajuta la elaborarea unor documentaţii de licitaţie care să folosească
prezentele Condiţii sunt incluse Notele pentru Îndrumare. Aceste Note nu vor
deveni parte din documentaţia Contractului. În cele din urmă, Reguli de
Adjudecare a Disputelor sunt de asemenea incluse.
6.2.1

Note pentru Îndrumare

General
Obiectivul acestui contract este de a exprima, în termeni simpli şi clari,
concepte tradiţionale de achiziţii publice. Contractul se intenţionează a fi
potrivit pentru lucrări cu conţinut simplu şi cu durată scurtă. Dacă este necesar
ca Antreprenorul să întreprindă şi lucrări de proiectare, este acoperită şi această
posibilitate.
Este propus un singur document pentru scrisoarea de ofertă şi pentru Acordul
Contractual. Acesta reflectă proiectele simple avute în vedere.
O consecinţa a formei simple a Contractului este aceea că există o sarcină mai
mare a Beneficiarului pentru a include în Specificaţii şi Planşe descrierea
detaliată a Lucrărilor, incluzând orice eventuale lucrări de proiectare făcute de
Antreprenor.
Nu se face referire la Inginer sau Reprezentantul Beneficiarului în sensul
formal utilizat în alte Condiţii FIDIC. Beneficiarul întreprinde toate acţiunile
necesare. Totuşi, Beneficiarul trebuie să-şi nominalizeze oficial o persoană de
legătură şi, dacă doreşte să angajeze un consultant care să administreze
Contractul, poate numi un reprezentant cu anumite îndatoriri şi autorităţi
delegate. Şi Antreprenorul trebuie să nominalizeze un reprezentant.
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Condiţiile nu specifică nicio limită globală a responsabilităţii Antreprenorului.
Dacă o asemenea limitare este necesară, se va introduce o Clauza în cadrul
Condiţiilor Speciale.
Acord
Varianta imprimată se doreşte a fi o procedură simplă de Ofertă şi Acord.
Pentru a evita capcanele şi incertitudinile legate de „scrisorile de acceptare” şi
„scrisorile de intenţie”, s-a preferat promovarea unui procedeu clar şi
neambiguu.
Se urmăreşte ca Beneficiarul să scrie numele său în Acordul Contractual, să
completeze Anexa acolo unde este cazul, şi să trimită ofertanţilor două copii,
împreună cu Specificaţiile, Planşele etc., formând ansamblul de oferta. Pentru
ambele copii, Antreprenorul trebuie să completeze, semneze şi dateze secţiunea
de Ofertă şi să completeze eventuale spaţiile necompletate în Anexă. În urma
alegerii unui ofertant, Beneficiarul va semna secţiunea de Acord din ambele
copii şi va trimite o copie Antreprenorului. Contractul intră în vigoare în urma
primirii de către Antreprenor a copiei sale.
Daca sunt permise negocierile ulterioare ofertării şi se convine asupra unor
schimbări în Specificaţii sau preţ, atunci formularul poate fi utilizat totuşi după
ce Părţile au făcut şi iniţializat schimbările necesare la respectivele documente.
Antreprenorul va realiza o oferta revizuita ca şi consecinţa a noilor documente
de licitaţie ale Beneficiarului, iar noua oferta este acceptata de Beneficiar prin
semnare şi returnarea formularului de Acord. Dacă schimbările sunt majore,
Părţile vor trebui să completeze o nouă formă de Acord Contractual.
Deoarece Contractul intră în vigoare în urma primirii Acordului semnat de către
Antreprenor, Beneficiarul va trebui să ia măsuri pentru a stabili momentul
primirii, de exemplu prin solicitarea Antreprenorului să ridice şi să semneze
Acordul.
În ceea ce priveşte TVA-ul pentru Lucrări, Beneficiarul trebuie să menţioneze
clar dacă ofertanţii trebuie să includă această taxă în preţul lor. De asemenea,
va trebui clarificat de către Beneficiar ofertanţilor dacă plata va fi făcută
integral sau parţial într-o altă monedă decât cea a Ţării. A se vedea Sub-Clauza
11.7
Anexa
Beneficiarul va completa Anexa, aşa cum este specificat, înainte de lansarea
licitaţiei. Ofertanţilor li se poate cere să introducă o Durata de Execuţie la 1.1.9,
dacă nu este specificată nici una. Acolo unde ofertanţii trebuie să prezinte un
proiect împreună cu ofertele lor, documentele ce conţin proiectul ofertat vor fi
identificate de către ofertant la punctul 1.1.1(f) din Anexă.
În Anexă a fost făcut un număr de sugestii, cum ar fi data pentru transmiterea
programului Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.2 şi valoarea
Sumelor Reţinute potrivit Sub-Clauzei 11.3. Dacă aceste sugestii sunt adoptate
de către Beneficiar, nu este necesar niciun demers. Altminteri, acestea trebuie
şterse şi înlocuite.
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6.3

Îndrumare Clauză – cu – Clauză pentru Condiţiile
Speciale

Această secţiune constituie un ghid pentru elaborarea Condiţiilor Speciale de
Contract pentru Cartea verde FIDIC, cu o revizuire clauză – cu – Clauză.
6.3.1 Clauza 1 – Prevederi Generale
Sub-Clauza 1.1 - Definiţii
Definiţiile din aceste Condiţii nu sunt toate la fel cu cele din alte contracte
FIDIC. Aceasta este o consecinţă a nevoii de simplitate a Condiţiilor de acest
tip. Printre definiţiile ce diferă semnificativ se număra Data de Începere a
Lucrărilor, Şantierul, Modificările şi Lucrările.
1.1.1
"Contractul". Lista de documente are două roluri: în primul rând,
identificarea documentelor care fac parte din Contract, şi în al doilea
specificarea ordinii de priorităţii în eventualitatea unei discrepanţe între ele.
Este necesară identificarea documentelor pentru a evita orice urmă de îndoială,
de exemplu deoarece Specificaţiile au fost supuse revizuirii. Este totdeauna
indicată o listă completă a Planşelor şi poate fi ataşată într-o foaie separată.
Nu sunt necesare Condiţii Speciale, dar dacă sunt necesare modificări ale
Condiţiilor acestea trebuie introduse în documentul intitulat Condiţii Speciale a
cărui prioritate va fi mai mare decât a Condiţiilor Generale. Dacă nu este cazul,
atunci se elimină referinţa.
Specificaţiile trebuie să stabilească în termeni clari orice lucrări de proiectare
pe care Antreprenorul trebuie să le execute, incluzând măsura în care orice
propuneri de proiect trebuie transmise o dată cu Oferta. Dacă nu este cazul,
trebuie eliminată referirea la proiectul propus de către Antreprenor.
Dacă nu există Listă de Cantităţi, atunci eliminaţi referinţa.
Dacă există documente suplimentare care sunt cerute din partea
Antreprenorului, cum ar fi listele cu informaţii furnizate de către Antreprenor,
acestea trebuie adăugate de către Beneficiar. În fiecare caz, trebuie avută în
vedere prioritatea cerută.
1.1.7
„Data de Începere a Lucrărilor". Data de începere a lucrărilor
pentru Contract este de 14 zile după ce Antreprenorul primeşte Acordul semnat
de Beneficiar, dacă Părţile nu s-au înţeles altfel.
1.1.14 "Forţa Majoră" poate include, dar nu este limitată la, evenimente
excepţionale sau circumstanţe de tipul celor listate mai jos, atît timp cât cele
patru condiţii din definiţie sunt satisfăcute :
a) război, ostilităţi (fie că războiul este declarat sau nu), invazii, acţiuni ale
duşmanilor străini,
b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, aplicarea stării de urgenţă, lovitură
de stat sau război civil,
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c) revoltă, tulburări, dezordine, gravă sau izolare, cauzate de alte persoane decât
Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi
d) muniţii de război, materiale explozive, radiaţii ionizante sau contaminare
prin radioactivitate, cu excepţia cazului în care Antreprenorul poate fi
responsabil de folosirea unor astfel de muniţii, explozivi, radiaţii sau
radioactivitate, şi
e) catastrofe naturale, cum ar fi cutremurul, uraganul, taifunul sau activitatea
vulcanică
1.1.19 “Lucrări”. Acoperă toate obligaţiile Antreprenorului, inclusiv
eventualele lucrări de proiectare precum şi remedierea defectelor.
Sub-Clauza 1.2 - Interpretări
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.3 – Prioritatea documentelor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.4 - Legea
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 1.5 - Comunicarea
Problema limbii este rezolvată prin solicitarea ca toate comunicările importante
cum ar fi instrucţiunile şi înştiinţările să fie în limba specificată în Anexă.
Altfel, nu există nicio „Limbă de referinţă”. Orice arbitraj va fi condus în limba
specificată.
Sub-Clauza 1.6 – Obligaţii Legale
Schimbările în lege ce survin după data ofertei Antreprenorului fac parte din
riscul Beneficiarului şi orice întârziere sau cost adiţional este recuperabil de
către Antreprenor. Dacă legea Contractului nu este legea Ţării, Sub-Clauza 6.1
din Condiţii Speciale va fi schimbată.
6.3.2 Clauza 2 - Beneficiarul
Sub-Clauza 2.1 – Dreptul de Acces pe Şantier
Cu excepţia cazului în care Părţile au convenit altfel, Şantierul trebuie predat
Antreprenorului de către Beneficiar la Data de Începere a Lucrărilor. Aceasta
survine la 14 zile după ce Contractul a intrat în vigoare, eveniment ce are loc în
momentul în care Acordul semnat de Beneficiar este returnat Antreprenorului
(a se vedea Sub-Clauza 1.1.7 )
Sub-Clauza 2.2 – Autorizaţii şi Acorduri
Trebuie adăugat un nou paragraf, care să precizeze faptul că Beneficiarul va fi
responsabil pentru obţinerea Autorizaţia de Construire pentru Lucrări. (Articolul
21 din Legea Nr. 10/1995); se face referire la Condiţii Speciale Obligatorii din
Anexa D..
Dacă din orice motiv, este necesară obţinerea permiselor etc. şi din alte locuri
în afară de Ţară, aceasta Sub-Clauză poate fi limitată doar la adăugarea la
sfârşit a cuvintelor:
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"...în Ţară dar nu şi în alta parte."
Sub-Clauza 2.3 – Instrucţiuni emise de către Beneficiar
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 2.4 - Aprobări
Termenul ‘Aprobare’ este folosit în Condiţii numai în legătură cu Garanţia de
Bună Execuţie din Sub-Clauza 4.4 şi asigurările din Sub-Clauza 14.1. Este
important ca riscurile precum slaba calitate a forţei de muncă sau a lucrărilor
de proiectare ale Antreprenorului să nu fie puse pe seama Beneficiarului în mod
neintenţionat. Această Sub-Clauză este menită să prevină controversele.
6.3.3 Clauza 3 – Reprezentanţii Beneficiarului
Antreprenorul trebuie să ştie cine din organizaţia Beneficiarului este în măsură
să vorbească şi acţioneze în numele Beneficiarului în orice moment. Aceasta se
realizează prin Sub-Clauza 3.1: persoana autorizată trebuie menţionată în
Anexă.
Sub-Clauza 3.2 este înlocuită de-a întregul în cadrul Condiţiilor Speciale
Obligatorii, pentru a introduce cerinţele Legii 10/1995 cu privire la verificarea
execuţiei adecvate a Lucrărilor de către personal calificat numit de către
Beneficiar.
De asemenea, în cazul contractelor de o complexitate, durată sau valoare
ridicată, se recomandă ca Beneficiarul să ceară o asistenţă profesională extinsă
şi să stabilească foarte clar ce împuterniciri sunt delegate consultantului.
Odată numit, reprezentantul Beneficiarului acţionează pentru Beneficiar şi în
interesul Beneficiarului. Nu exista niciun dublu rol, nicio îndatorire de a fi
imparţial. Dacă este necesar un reprezentant al Beneficiarului imparţial, cu un
rol asemănător celui de Inginer, atunci pot fi folosite în Condiţiile
Speciale următoarele cuvinte:
„Înlocuiţi ultima propoziţie din Sub-Clauza 3.2 cu următoarea:
„Reprezentantul Beneficiarului va exercita într-un mod corect şi imparţial
puterile Beneficiarului potrivit cu, sau în legătura cu prevederile următoarelor
Sub-Clauze: 1.3, 2.3, 4.2, 4.3, 5.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.5, 11.1 la
11.6, 11.8, 12.1, 13.2 şi 14.1."
În măsura în care Beneficiarul a delegat puteri Reprezentantului Beneficiarului,
acesta va trebui să se asigure că nu exercită el însuşi aceste puteri, pentru a
evita astfel eventuale decizii, dispoziţii, etc., conflictuale.
6.3.4 Clauza 4 - Antreprenorul
Sub-Clauza 4.1 – Obligaţii generale
Majoritatea contractelor nu specifică exact standardul necesar pentru fiecare
element al Lucrărilor, aşadar sunt necesare anumite standarde la care
Antreprenorul să se raporteze. Dacă există un set de standarde mai detaliate la
care s-ar putea face referire pentru un anumit proiect, atunci este necesară o
modificare în Condiţiile Speciale.
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Sub-Clauza 4.2 – Reprezentantul Antreprenorului
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 4.3 - Subcontractarea
Dacă este aplicabil, Condiţiile Speciale trebuie să reflecte cerinţele
reglementărilor legislaţiei române cu privire la achiziţiile publice referitoare la
Subantreprenori (Articolul 96 (1) din Hotărârea de Huvern 925/2006).
Modificările propuse sunt incluse în Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa C.
Sub-Clauza 4.4 – Garanţia de bună execuţie
Sub-Clauza 4.4 trebuie modificată pentru a respecta reglementările legislaţiei
române cu privire la achiziţiile publice referitoare la Garanţia de Bună Execuţie
(Art. 87(b) şi 92(4) din HG nr. 925/2006). Modificările propuse sunt incluse în
Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa C.
Nu au fost incluse exemple de garanţie de bună execuţie sau garanţie bancară.
Dacă se consideră că dimensiunea proiectului necesită garanţii sub forma
garanţiei bancare, atunci forma acesteia va fi impusă de practica comercială
locală. Exemple de forme de garanţii sunt incluse în Condiţiile de Contract
FIDIC pentru Construcţii. Valoarea şi detaliile despre forma oricărei garanţii
trebuie stabilite în Anexă
De asemenea, mai ales în cazul în care constituirea unei garanţii bancare se
dovedeşte a fi dificilă pentru potenţialii Antreprenori, Sub-Clauza poate fi
modificată, pentru a introduce prevederile articolului 90 litera (c) din Decizia
Guvernului nr 925/206, şi anume posibilitatea constituirii unei garanţii prin
reţinerea treptată din plaţi.
6.3.5 Clauza 5 Proiectarea realizată de către Antreprenor
Sub-Clauza 5.1 – Proiectarea realizată de către Antreprenor
Prezenta Sub-Clauză trebuie modificată pentru a respecta cerinţele legislaţiei
române cu privire la verificarea proiectelor de către un verificator de proiect
autorizat (Art. 13 din legea nr. 10/1995). Modificările propuse sunt incluse în
Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa C.
La fel ca în contractele de proiectare – construcţie inclusiv proiectare, este
important ca cerinţele Beneficiarului să fie stabilite clar şi precis. Anexa trebuie
să indice ofertanţilor Sub-Clauza din Specificaţii care stabileşte cerinţele pentru
proiectare. Dacă Beneficiarul furnizează o parte din Proiect, responsabilitatea
pentru proiectare va fi împărţită, deoarece potrivit prezentului Contract
Antreprenorul este responsabil doar pentru proiectul pregătit de el. Aşadar
trebuie stabilite clar care sunt obligaţiile Antreprenorului cu privire la
proiectare, pentru a evita conflictele. Condiţiile de contract evită conceptul
neclar de aprobare a proiectului. Proiectele sunt transmise şi pot fi returnate cu
observaţiile aferente sau respinse. Beneficiarul nu este însă obligat sa
reacţioneze.
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Sub-Clauza 5.2 – Responsabilitatea pentru proiect
Rămâne valabilă responsabilitatea Antreprenorului pentru proiectarea sa, aşa
cum este specificat aici şi în Sub-Clauza 2.4. În cazul unui conflict între
Specificaţii şi Planşe pe de o parte şi proiectul ofertat al Antreprenorului pe de
altă parte, ordinea de priorităţi din Anexă specifică clar că au prioritate
documentele Beneficiarului. Aceasta înseamnă că, dacă Beneficiarul preferă
soluţia din proiectul ofertat al Antreprenorului, Specificaţiile şi Planşele trebuie
modificate înainte de semnarea Contractului de către Părţi.
Antreprenorul va avea obligaţia de a se asigura că partea din Lucrări ce va fi
proiectată de el este în conformitate cu scopul ei, dacă scopul este definit în
Contract. Beneficiarul trebuie deci să menţioneze clar în părţile din Specificaţii
care impun obligaţii de proiectare, scopul părţilor din Lucrări care vor fi
proiectate de către Antreprenor. Aceasta va trebui făcută chiar şi acolo unde
acest lucru pare clar, pentru a evita discuţii şi conflicte în legătură cu definirea
sau nu a unui anume scop.
Dacă una din Părţi doreşte să-şi protejeze proprietatea intelectuală din
proiectare, acest lucru trebuie prevăzut în Condiţiile Speciale.
6.3.6 Clauza 6 – Riscurile Beneficiarului
Sub-Clauza 6.1 – Riscurile Beneficiarului
Prezenta Sub-Clauză adună într-una singură toate motivele de prelungire a
Duratei de Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.3 şi motivele pentru
reclamaţii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.4. Nu există nicio prelungire sau
revendicare pentru vreme nefavorabilă, dar acest lucru poate fi reglat în
Condiţiile Speciale, dacă este nevoie.
6.3.7 Clauza 7 – Durata de execuţie
Sub-Clauza 7.1 – Execuţia Lucrărilor
Nu exista nicio prevedere legată de Sectoare sau Durate de execuţie pe
Sectoare. Dacă este necesar, acestea pot fi introduse în Condiţiile Speciale.
Sub-Clauza 7.2 - Programul
Anexa trebuie să menţioneze orice cerinţă specială în legătura cu forma şi
nivelul de detaliu al programului ce va fi transmis. Atunci când este necesară
proiectarea de către Antreprenor, Anexa trebuie să specifice că programul
trebuie să arate datele la care se intenţionează pregătirea şi transmiterea
planşelor, etc.
Sub-Clauza 7.3 – Prelungirea Duratei de Execuţie
Testul în privinţa dreptului de a obţine o prelungire a Duratei de Execuţie este
dacă aceasta este potrivită. Aceasta înseamnă că, în cazul în care un eveniment
prevăzut în Sub-Clauza 6.1 determină întârzieri majore ale Lucrărilor şi o
prelungirea Duratei de Execuţie ar fi rezonabilă şi corectă, atunci Beneficiarul
ar trebui să o acorde. Nu trebuie acordată o prelungire a Duratei de Execuţie
dacă întârzierea a fost influenţată de eşecul Antreprenorul de a anunţa din timp
o situaţie prevăzută în Sub-Clauza 10.3.
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Sub-Clauza 7.4 – Întârzierea execuţiei lucrărilor
Există o sumă maximă pe care Antreprenorul este obligat să o plătească
pentru întârzieri la terminare, specificată în Anexă. Se sugerează 10% din
suma specificată în Acord.
6.3.8 Clauza 8 – Recepţia Lucrărilor
Sub-Clauza 8.1 – Terminarea Lucrărilor
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 8.2 – Înştiinţarea de recepţie
Prezenta Sub-Clauză trebuie modificată pentru a respecta cerinţele legislaţiei
române cu privire la recepţionarea Lucrărilor, stabilite în principal în HG Nr.
273/1994. Beneficiarul trebuie să nominalizeze o comisie de recepţie (Art. 7
din HG nr. 273/1994). Modificările propuse sunt incluse în Condiţii Speciale
Obligatorii din Anexa C.
În conformitate cu practica uzuală, nu se are în vedere ca Lucrările sa fie
terminate 100% înainte ca Beneficiarul să le recepţioneze. De îndată ce
Lucrările sunt gata de a fi folosite în scopul propus, trebuie transmisă o
înştiinţare. Nu există nicio prevedere în legătură cu Recepţia doar a unei părţi
din Lucrări, dar dacă acest lucru este necesar, atunci trebuie inclus în Condiţiile
Speciale.
Dacă anumite teste sunt necesare înainte de Recepţie, acestea trebuiesc incluse
în Specificaţii. Definiţia Lucrărilor este suficient de largă pentru a include
asemenea teste.
6.3.9 Clauza 9 – Remedierea defecţiunilor
Sub-Clauza 9.1 – Remedierea defecţiunilor
Prezenta Sub-Clauză trebuie modificată pentru a include obligaţia
Antreprenorului de a remedia orice defecţiuni, notificate de către Beneficiar, fie
aparente sau ascunse. Modificările propuse sunt incluse în Condiţii Speciale
Obligatorii din Anexa C.
Nu se specifică nicio Perioadă de responsabilitate pentru defecţiuni, dar pe
durata unei perioade – în mod normal 12 luni – de la data Recepţiei,
Beneficiarul trebuie să înştiinţeze Antreprenorul asupra oricărei defecţiuni.
Antreprenorul trebuie să remedieze aceste defecţiuni într-un termen rezonabil.
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte sa facă acest lucru, Beneficiarul poate angaja
pe altcineva să o facă, pe cheltuiala Antreprenorului. Beneficiarul mai poate să
înştiinţeze Antreprenorul în legătură cu defecţiuni şi oricând înainte de
Recepţie.
Responsabilitatea Antreprenorului pentru defecţiuni nu se va termina odată cu
terminarea perioadei stipulate în Anexă. Deşi nu mai este obligat să se întoarcă
pe Şantier pentru remedierea defecţiunilor, defecţiunea reprezintă o încălcare a
contractului pentru care Antreprenorul este susceptibil de plata pagubelor.
Responsabilitatea rămâne atât timp cât legile române stipulează acest lucru.
Aşadar, se poate menţiona că :
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„Expirarea perioadei specificate în Anexă nu afectează responsabilitatea
Antreprenorului pentru defecţiunile latente ale Lucrărilor din timpul perioadelor
de responsabilitate impuse de legile în vigoare.”
Sub-Clauza 9.2 – Desfacerea şi testarea
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
6.3.10 Clauza 10 – Modificări şi Revendicări
Sub-Clauza 10.1 – Dreptul de a modifica
Modificarea este definită ca orice schimbare a Specificaţiilor sau Planşelor ce
sunt incluse în Contract. Dacă Beneficiarul cere schimbarea unei parţi din
Lucrările proiectate de către Antreprenor fie ca parte a ofertei sale fie după
acordarea Contractului, atunci aceasta urmează a se face printr-o adăugare la
Specificaţii sau Planşe care, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2, are prioritate
asupra proiectului Antreprenorului.
Sub-Clauza 10.2 – Evaluarea Modificărilor
Prezenta Sub-Clauză stabileşte proceduri alternative pentru evaluarea
Modificărilor, ce vor fi aplicate cu scopul stabilirii priorităţii acordate.
Prevederile se aplică atât omiterilor cât şi lucrărilor suplimentare.
a) Prima metodă ce trebuie luată în considerare este Suma forfetară, deoarece
poate cuprinde costul real al Modificării şi previne disputele ulterioare
referitoare la efectele indirecte. Înainte de a dispune o Modificare,
Beneficiarul poate invita Antreprenorul să transmită o defalcare pe articole
(Sub-Clauza 10.5), astfel încât Suma forfetară convenită să facă parte din
dispoziţie.
b) Alternativ, poate fi folosită o abordare mai tradiţională prin evaluarea
Modificării la preţurile din Listele de Cantităţi şi din orice Liste, sau
c)

utilizând aceste preţuri ca bază, sau

d) utilizând preţuri noi
e) Tarifele Lucrărilor în regie sunt utilizate atunci când Modificarea are o
natură nedeterminată sau nu face parte din secvenţa Lucrărilor rămase de
executat. Pentru a asigura tarife rezonabile, documentele de licitaţie trebuie
sa cuprindă prevederi pentru a se stabili tarife competitive pentru Lucrările
in Regie.
Sub-Clauza 10.3 – Notificarea promptă
Prezenta Sub-Clauză împreună cu Sub-Clauza 10.5, prevăd ca Antreprenorul să
informeze cu promptitudine Beneficiarul despre evenimente şi să detalieze
orice revendicare într-o perioadă de 28 de zile. Dacă efectele evenimentului
sunt amplificate sau dacă abilitatea Beneficiarului de a verifica orice
revendicare este afectată de eşecul Antreprenorului de a informa, atunci
Beneficiarul este protejat.
Sub-Clauza 10.4 – Dreptul la revendicare
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 10.5 – Procedura de Modificare şi Revendicare

.
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Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
6.3.11 Clauza 11 – Preţul Contractului şi plata
Sub-Clauza 11.1 – Evaluarea Lucrărilor
În mod normal, pentru a indica modul de calcul şi prezentare a sumei din
ofertă, este folosită numai una din opţiunile din Anexă. Următoarele explică
ceea ce s-a intenţionat:
Suma forfetară:

O ofertă cu o sumă forfetară fără
documente justificative. Aceasta va fi
folosită pentru lucrări minore unde nu
sunt anticipate Modificări şi Lucrările
vor fi terminate într-o perioadă de timp
scurtă, necesitând numai o singură
plată către Antreprenor.

Sumă forfetară cu listă de preţuri:

O ofertă cu o sumă forfetară însoţită de
listă de preţuri pregătită de către
ofertant. Aceasta va fi folosită pentru
contracte mai mari în care vor fi
necesare Modificări şi plata în mai
multe etape. Această alternativă se
poate utiliza atunci când Beneficiarul
nu are resursele necesare pentru a
pregăti propria Listă de Cantităţi

Sumă forfetară
Cantităţi:

cu

Listă

Măsurare cu Listă de cantităţi:

Rambursarea Costului:

O ofertă în sumă forfetară bazată pe
de Lista de Cantităţi pregătită de către
Beneficiar. Aceasta va fi asemănătoare
celei de mai sus, cu deosebirea că
Beneficiarul are resursele pentru
pregătirea propriei Liste de Cantităţi.
Utilizând Lista de cantităţi a
Beneficiarului va rezulta un contract
mai bun.
O sumă ce poate fi măsurată la
preţurile oferite de către ofertant în
lista de cantităţi pregătită de către
Beneficiar. Aceasta va fi asemănătoare
ultimei, dar va fi potrivită pentru un
contract în care sunt prevăzute multe
modificări ale
Lucrărilor
după
semnarea Contractului.
O estimare pregătită de către Ofertant,
care va fi înlocuită cu costul real al
Lucrărilor calculat potrivit condiţiilor
stabilite de către Beneficiar. Aceasta va
fi potrivită pentru un proiect în care
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volumul Lucrărilor nu poate fi definit
înainte de acordarea Contractului. Un
exemplu
în
acest
sens
este
reconstrucţia de urgenţă a unei clădiri
deteriorată de un incendiu.

Totuşi, dacă din motive speciale se selectează mai mult de o opţiune, de
exemplu un element ce se măsoară în cadrul unui Contract în sumă forfetară,
atunci detaliile trebuie definite cu grijă.
În Introducere se indică faptul că Forma Scurtă de Contract est destinată
lucrărilor de durată scurtă. În cazul unui contact pentru lucrări de lungă durată,
trebuie introdusă o nouă clauză în Sub-Clauza 11.1 pentru a permite efectuarea
unor ajustări pentru creşteri sau scăderi ale costului forţei de muncă, Bunurilor
şi altor resurse ale Lucrărilor. O astfel de clauză poate fi adaptată din alte
Condiţii de Contract.
Sub-Clauza 11.2 – Situaţii lunare de Lucrări
în cazul unui Contract cu sumă forfetară, trebuie avut în vedere modul de
evaluare a Lucrărilor în scopul întocmirii Certificatelor de Plată Interimare. În
completarea Anexei pentru Sub-Clauza 11.1, Beneficiarul poate solicita
Ofertanţilor să transmită spre acord o previziune a fluxului de numerar corelat
cu o propunere de grafic de plăţi. Aceasta va fi revizuită în eventualitatea unei
prelungiri a Duratei de Execuţie acordată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.3.
Alternativ, certificatele interimare se pot baza pe evaluarea Lucrărilor care s-ar
putea aplica şi Contractelor bazate pe măsurare cu listă de cantităţi şi pe
rambursarea costului. De asemenea, plăţile se pot baza şi pe îndeplinirea
etapelor importante pentru proiect sau a listei de activităţi cărora li s-au atribuit
valori.
Poate fi necesară de asemenea o factură, caz în care aceasta poate fi transmisă
împreună cu Situaţia de Lucrări.
Sub-Clauza 11.3 – Plăţi interimare
Nu au fost incluse prevederi pentru plăţile în avans. Dacă trebuie efectuată o
astfel de plată, Condiţiile Speciale ar trebui să conţină prevederi
corespunzătoare, precum şi prevederi referitoare la orice garanţii ce trebuie
transmise de către Antreprenor. Un model de garanţie pentru plata în avans
poate fi găsită în Condiţiile Speciale ale Contractului pentru Construcţie (SubClauza 14.2).
Sub-Clauza 11.4 – Plata primei jumătăţi a Sumei Reţinute
Deducerea sumelor reţinute este înlocuită uneori prin transmiterea unei garanţii
de către Antreprenor Beneficiarului. Alternativ, întreaga sumă dedusă ca
reţinere este eliberată după recepţia la terminarea lucrărilor după ce
Antreprenorul a transmis o garanţie. În oricare dintre cazuri, Condiţiile Speciale
trebuie să conţină un text corespunzător. Un model de garanţie pentru sumele
reţinute poate fi găsită în Condiţiile Speciale ale Contractului pentru
Construcţie; se face referire la Anexa F1.
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Sub-Clauza 11.5 – Plata celei de-a doua jumătăţi a Sumei Reţinute
Eliberarea celei de-a doua părţi a sumelor reţinute va fi folosi drept confirmare
a faptului că toate defectele notificate au fost remediate.

Sub-Clauza 11.6 – Plata finală
Prezenta Sub-Clauză trebuie modificată pentru a prevedea obligaţia
Antreprenorului de a transmite o factură; se face referire la Condiţii Speciale
Obligatorii din Anexa C.
Sub-Clauza 11.7 – Moneda de plată
Se presupune că plăţile vor fi efectuate întro singură monedă. Dacă acest lucru
nu este valabil, proporţiile diferitelor monede de plată vor fi stabilite în Anexă,
iar Condiţiile Speciale vor conţine prevederi referitoare la modul în care se va
efectua plata.
Sub-Clauza 11.8 – Întârzieri în efectuarea plăţilor
Ar putea fi cerută de asemenea o factură emisă de către Antreprenor.
6.3.12 Clauza 12 – Neîndeplinirea obligaţiilor
Sub-Clauza 12.1 – Neîndeplinirea obligaţiilor de către Antreprenor
Beneficiarul poate rezilia Contractul dacă Antreprenorul în culpă nu răspunde
unei înştiinţări oficiale prin luarea tuturor măsurilor necesare îndeplinirii
obligaţiilor ce îi revin. Aceasta admite că nu toate defectele pot fi corectate în
termen de 14 zile. Dacă are loc rezilierea, Beneficiarul poate prelua şi utiliza
Utilajele Antreprenorului pentru terminarea Lucrărilor. Totuşi, trebuie avut în
vedere cazul în care utilajele de pe Şantier sunt închiriate: nu există prevederi
care să trateze această situaţie şi este puţin probabil că Beneficiarul va putea
reţine aceste Utilaje.
Prezenta Sub-Clauză trebuie modificată pentru a prevedea o Clauză clară de
reziliere de gradul IV (“pact comisoriu de gradul IV”) potrivit prevederilor
legislaţiei române; se face referire la Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa C.
Sub-Clauza 12.2 - Neîndeplinirea obligaţiilor de către Beneficiar
Această prevedere furnizează Antreprenorului remedierea în cazul neefectuării
plăţilor. În termen de 7 zile de la primirea de către Beneficiar a unei înştiinţări
de neîndeplinire a obligaţiei (care trebuie să facă referire la Sub-Clauza 12.2),
Antreprenorul poate suspenda o parte sau toate Lucrările. Posibilitatea de
reziliere a Contractului apare în termen de 21 de zile, dacă Beneficiarul
continuă să nu îşi îndeplinească obligaţia de plată sau altă obligaţie.
Antreprenorul trebuie să-şi exercite dreptul de a rezilia Contractul în perioada
de 21 de zile, sau îl pierde. Aceasta pentru a preveni situaţia în care o Parte
abuzează de dreptul de a rezilia în relaţiile sale cu cealaltă Parte pentru restul
proiectului.
Prezenta Sub-Clauză trebuie modificată pentru a prevedea o Clauză clară de
reziliere de gradul IV (“pact comisoriu de gradul IV”) potrivit prevederilor
legislaţiei române; se face referire la Condiţii Speciale Obligatorii din Anexa C.
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Dacă unele Utilaje ale Antreprenorului sunt esenţiale pentru siguranţa sau
stabilitatea Lucrărilor, Beneficiarul va fi obligat să aprobe condiţiile
Antreprenorului pentru reţinerea acestor Utilaje.

Sub-Clauza 12.3 - Insolvabilitatea
Dreptul Beneficiarului de a reţine Utilajul Antreprenorului poate intra în
conflict cu dreptul lichidatorului sau al judecătorului sindic de a converti în
numerar bunurile unui Antreprenor insolvabil. Este necesar a se face referire la
legile în vigoare.
Sub-Clauza 12.4 – Plata la rezilierea Contractului
Prezenta Sub-Clauză permite rezolvarea aspectelor financiare ale Contractului
rapid şi fără a aştepta terminarea Lucrărilor de către alţi Antreprenori. Prin
specificarea daunelor ce trebuie plătite Părţii fără vină pentru daunele ce au dus
la rezilierea Contractului, se previn întârzieri importante, complicaţii şi motive
pentru reclamaţii. Costurile Beneficiarului pentru a înlocui Antreprenorul vor fi
în general mai mari decât pierderea de profit a Antreprenorului.
6.3.13 Clauza 13 – Riscuri şi responsabilităţi
Sub-Clauza 13.1 – Responsabilitatea Antreprenorului faţă de lucrări
Deşi Antreprenorul este răspunzător pentru Lucrări înainte de recepţia acestora,
el este protejat prin obligaţia de a asigura Lucrările potrivit Clauzei 14 şi prin
posibilitatea de a-şi recupera Costul în cazul în care se produce una din
Responsabilităţile Beneficiarului.
Sub-Clauza 13.2 – Forţa Majoră
Pentru a fi considerat Forţă Majoră, un eveniment trebuie să împiedice
îndeplinirea unei obligaţii. A se vedea de asemenea definiţia din Sub-Clauza
1.1.14. Înştiinţarea trebuie transmisă imediat.
6.3.14 Clauza 14 - Asigurare
Sub-Clauza 14.1 – Obiectul asigurării
Beneficiarul ar trebui să precizeze în Anexă cerinţele sale precise. Asigurarea
împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietăţii ar trebui să fie
obligatorie. Cum Contractele mici vor intra în poliţele de asigurare pentru toate
riscurile ale Antreprenorilor, ar trebui să li se ceară Ofertanţilor să transmită cu
oferta detalii ale asigurărilor lor.
Orice cerinţe pentru asigurare făcute după data transmiterii înştiinţării de către
Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2, sau ce decurg din recepţia unei
Părţi a Lucrării, ar trebui cuprinse în Condiţiile Speciale. A se vedea de
asemenea Clauza 13.
În cazul în care Beneficiarul doreşte să încheie asigurarea în locul
Antreprenorului, în locul Sub-Clauzei 14 ar trebui folosite următoarele, ca o
Condiţie Specială:
„Se înlocuieşte textul Sub-Clauzei 14.1 cu următoarele:
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Înainte de a începe Lucrările, Beneficiarul va încheia o asigurare în numele
ambelor Părţi de tipul, în valoarea şi cu excepţiile stipulate în Anexă.
Beneficiarul va transmite Antreprenorului dovada faptului că orice poliţă
solicitată este în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite.”
Sub-Clauzele 14.2 şi 14.3 ar trebui şterse în cazul în care Beneficiarul încheie
asigurările.
Trebuie menţionat că, în cazul în care Beneficiarul eşuează în a încheia
asigurarea, Antreprenorul poate transmite înştiinţarea de neîndeplinire a
obligaţiilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.2
Sub-Clauza 14.2 - Reglementări
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 14.3 – Omisiunea asigurării
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
6.3.15 Clauza 15 – Soluţionarea disputelor
Sub-Clauza 15.1 - Adjudecarea
Numirea încă de la început a unui membru unic CAD prezintă avantaje, chiar
dacă acesta nu va întreprinde nicio acţiune sau nu va câştiga nici un onorariu
decât atunci când i se prezintă o dispută. Dacă Părţile iniţiază procedura de
numire a unui membru unic CAD numai atunci când apare disputa, în mod
inevitabil vor fi întârzieri. Ca urmare, se recomandă ca Beneficiarul să propună
o persoană care va acţiona drept membru unic CAD fie la stadiul de ofertă, fie
la scurt timp după ce Acordul este semnat iar problema să fie discutată şi să se
ajungă la un acord cât mai curând posibil.
Trebuie luat în considerare dacă membrul unic CAD trebuie să fie local sau
dintr-o ţară neutră. Deşi acesta trebuie să fie imparţial, costurile angajării unei
persoane dintr-o terţă ţară ar putea fi disproporţionate în cazul în care va fi
necesar ca membrul să participe la vizite sau audieri. Totuşi, ţinând cont de
costurile implicate de arbitraj chiar şi pentru o dispută minoră, orice costuri
suplimentare pentru un membru CAD cu adevărat imparţial sunt o investiţie
recomandată.
Se urmăreşte ca toate deciziile luate de către Beneficiar sau de către
reprezentantul său să poată fi revizuite de către un membru CAD sau, dacă este
cazul, de un arbitru.
Sub-Clauza 15.2 – Înştiinţarea de nemulţumire
Nu sunt necesare prevederi speciale referitoare la prezenta Sub-Clauză.
Sub-Clauza 15.3 - Arbitrajul
Arbitrajul nu poate începe până când disputa nu a făcut mai întâi obiectul unui
proces de adjudecare. Regulile de arbitraj trebuie specificate în Anexă.

.
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6.4

Ghid pentru elaborarea Anexei la Ofertă

În Anexa F2 este inclus un model pentru Anexa la Ofertă. Anexa la Ofertă
trebuie să acopere următoarele probleme:
Articol
Contract
Durata de execuţie
Legea Contractului
Comunicarea
Dreptul de Acces pe Şantier
Persoană Autorizată
Reprezentantul Beneficiarului
Garanţia de Bună Execuţie
Proiectarea realizată de către
Antreprenor
Programul
Întârzierea execuţiei lucrărilor
Remedierea defecţiunilor
Evaluarea modificărilor
Evaluarea Lucrărilor
Situaţii lunare de lucrări
Plăţi interimare
Moneda de plată
Întârzieri în efectuarea plăţii
Asigurări
Arbitrajul

Sub-Clauza

Data

1.1.1
1.1.9
1.4
1.5
2.1
3.1
3.2
4.4
5.1
7.2
7.4
9.1 & 11.5
10.2
11.1
11.2
11.3
11.7
11.8
14.1
15.3

Identificarea documentului este necesară pentru a evita orice posibile îndoieli,
de exemplu pentru că au existat modificări în Specificaţii. Este de dorit o listă
completă de Planşe, care ar putea fi ataşata pe o pagina separată.
Specificaţiile ar trebui să stabilească în termeni clari orice lucrare de proiectare
necesară din partea Antreprenorului, incluzând de asemenea în ce măsură orice
propuneri de proiect trebuiesc trimise cu oferta. Dacă nu este cazul, menţiunile
referitoare la proiectul ofertat de Antreprenor vor fi şterse.
Dacă nu există o lista de cantităţi, se va şterge menţiunea.
Dacă există documente adiţionale ce trebuie să facă parte din Contract, cum ar
fi listele cu informaţii puse la dispoziţie de către Antreprenor (elemente din
propunerea Antreprenorului), acestea vor fi adăugate de către Beneficiar. Se va
acorda atenţie priorităţii cerute, în fiecare caz în parte.

.
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7

Modele pentru garanţii

Această secţiune cuprinde modele pentru următoarele tipuri de garanţii:
•
•
•
•
•
•

Garanţie a companiei mamă
Garanţie de participare la licitaţie
Garanţie de Bună Execuţie – garanţie la cerere
Garanţie pentru plata avansului
Garanţie pentru reţineri
Garanţie de plată de către Beneficiar.

Modelele sunt ataşate în Anexa D. Se prevede ca aceste modele să se aplice
pentru toate cele trei Cărţi FIDIC (Cărţile FIDIC roşie, galbenă şi verde)
Garanţie a companiei mamă
Acest model de garanţie are la bază modelul propus de FIDIC, cu referire la
Anexa A, şi este modificat corespunzător cerinţelor legislaţiei române după
cum urmează:
•

Renunţarea la beneficiul de discuţiune si la beneficiul de diviziune este
necesară, potrivit prevederilor legislaţiei române, pentru a asigura că
obligaţia garantului este o obligaţie primară şi că garantul nu poate reclama
în faţa Beneficiarului faptul că nu este răspunzător pentru întreaga sumă în
cazul în care sunt mai mulţi garanţi.

•

Posibilitatea transferării garanţiei este cerută în mod obişnuit de către
banca finanţatoare.

Garanţie de participare la licitaţie
Acest model de garanţie are la bază modelul propus de FIDIC, cu referire la
Anexa A, şi este modificat corespunzător cerinţelor legislaţiei române după
cum urmează, de exemplu prevederile HG Nr. 925/2006 cu privire la achiziţiile
publice.
Garanţie de Bună Execuţie – garanţie la cerere
Acest model de garanţie are la bază modelul propus de FIDIC, cu referire la
Anexa C, şi este modificat corespunzător cerinţelor legislaţiei române după
cum urmează:
•

Eliberarea de până la 70% a fost prevăzută în Condiţii Speciale Obligatorii
, fiind cerută în reglementările cu privire la achiziţiile publice.

•

Posibilitatea transferării garanţiei este cerută în mod obişnuit de către
banca finanţatoare

O Garanţie de Bună execuţie sub forma garantării cu obligaţiuni nu este
acoperită de reglementările legislaţiei cu privire la achiziţiile publice, care cer o
garanţie bancară.
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Garanţia pentru plata avansului
Acest model de garanţie are la bază modelul propus de FIDIC, cu referire la
Anexa E, şi este modificat corespunzător cerinţelor legislaţiei române cu privire
la finanţele publice, în care plata în avans trebuie restituită până la sfârşitul
anului fiscal; referinţă HG nr. 264/2003.
Garanţia pentru Sumele Reţinute
Acest model de garanţie are la bază modelul propus de FIDIC, cu referire la
Anexa F, şi este modificat corespunzător cerinţelor legislaţiei române
Garanţia de plată de către Beneficiar
Acest model de garanţie are la bază modelul propus de FIDIC, cu referire la
Anexa G, şi este modificat corespunzător cerinţelor legislaţiei române.
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8

Modele referitoare la aspecte contractuale

8.1.1 Cărţile FIDIC roşie şi galbenă
Această secţiune prezintă următoarele modele referitoare la aspecte
contractuale pentru Cărţile FIDIC roşie şi galbenă:
•

Scrisoarea de Ofertă

•

Anexa la Ofertă

•

Acordul Contractual

Modelele sunt incluse în Anexa E1, Modele referitoare la aspecte contractuale.
Scrisoarea de Ofertă
Scrisoarea de Ofertă se bazează pe o variantă preliminară propusă de către
FIDIC, modificată potrivit cerinţelor legislaţiei române.
Anexa la Ofertă
Anexa la Ofertă se bazează pe o variantă preliminară propusă de către FIDIC,
modificată potrivit cerinţelor legislaţiei române.
Acordul Contractual
Acordul Contractual se bazează pe o variantă preliminară propusă de către
FIDIC, modificată potrivit cerinţelor legislaţiei române.
8.1.2 Cartea verde FIDIC
Această secţiune prezintă următoarele modele referitoare la aspecte
contractuale:
•

Acordul

•

Anexa.

Modelele sunt incluse în Anexa E.2, Modele referitoare la aspecte contractuale.
Acordul
Acordul se bazează pe o variantă preliminară propusă de către FIDIC,
modificată potrivit cerinţelor speciale ale legislaţiei române.
Anexa
Anexa se bazează pe o variantă preliminară propusă de către FIDIC, modificată
potrivit cerinţelor speciale ale legislaţiei române.
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8.1.3 Acordul de Adjudecare a Disputelor
Acordurile CAD propuse se bazează pe o variantă preliminară propusă de către
FIDIC, modificată potrivit cerinţelor speciale ale legislaţiei române:
•

Acordul de Adjudecare a Disputelor (CAD compusă dintr-un membru)

•

Acordul de Adjudecare a Disputelor (CAD compusă din trei membri).

Modelele sunt incluse în Anexa F, Acorduri CAD
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Anexa A – Condiţii Speciale pentru Cartea roşie
FIDIC
Această Anexă cuprinde Condiţiile Speciale propuse pentru Cartea roşie
FIDIC, astfel:
•

Anexa A1, Condiţii Speciale de Contract Obligatorii

•

Anexa A2, Condiţii Speciale de Contract Suplimentare.

Condiţii Speciale de Contract Obligatorii au fost aprobate prin Ordinul comun
MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008

.
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Anexa A1 - Condiţii Speciale de Contract
Obligatorii
Următoarele pagini cuprind Condiţii Speciale de Contract Obligatorii pentru
Cartea roşie FIDIC.

.
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Anexa A2 - Condiţii Speciale de Contract
Suplimentare
Următoarele pagini cuprind Condiţii Speciale de Contract Suplimentare pentru
Cartea roşie FIDIC.
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Anexa B – Condiţii Speciale pentru Cartea
galbenă FIDIC
Această Anexă cuprinde Condiţiile Speciale propuse pentru Cartea galbenă
FIDIC, astfel:
•

Anexa B1, Condiţii Speciale de Contract Obligatorii

•

Anexa B2, Condiţii Speciale de Contract Suplimentare.

Condiţiile Speciale de Contract Obligatorii au fost aprobate prin Ordinul comun
MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008

ghid utilizare conditii speciale.DOC
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Anexa B1 - Condiţii Speciale de Contract
Obligatorii
Următoarele pagini cuprind Condiţii Speciale de Contract Obligatorii pentru
Cartea galbenă FIDIC.

ghid utilizare conditii speciale.DOC
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Anexa B2 - Condiţii Speciale de Contract
Suplimentare
Următoarele pagini cuprind Condiţii Speciale de Contract Suplimentare pentru
Cartea galbenă FIDIC.

ghid utilizare conditii speciale.DOC
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Anexa C - Condiţii Speciale de Contract pentru
Cartea verde FIDIC
Prezenta Anexă cuprinde Condiţiile Speciale Obligatorii propuse pentru Cartea
verde FIDIC.
Condiţii Speciale de Contract Obligatorii au fost aprobate prin Ordinul comun
MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008
Nu sunt propuse Condiţii Speciale de Contract Suplimentare pentru Cartea
verde FIDIC .
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Anexa D – Modele pentru Garanţii
Anexa D include şase (6) modele recomandate pentru garanţii, după cum a fost
subliniat în Capitolul 7 de mai sus:
•
•
•
•
•
•

Garanţie a companiei mamă
Garanţie de participare la licitaţie
Garanţie de Bună Execuţie – garanţie la cerere
Garanţie pentru plata avansului
Garanţie pentru reţineri
Garanţie de plată de către Beneficiar.

Modelele îşi găsesc aplicabilitate pentru Cărţile FIDIC roşie, galbenă şi verde.
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FORMULAR DE GARANŢIE PENTRU SUMELE REŢINUTE
Scurtă descriere a Contractului:__________________________________________
Numele şi adresa Beneficiarului: _________________________________________
adresa: ________________________________ (împreună cu succesorii şi împuterniciţii).
(pe care Contractul îl defineşte drept Beneficiar).
Am fost informaţi că ____________________________ (numit în continuare „Antreprenor”) depune o
Ofertă pentru acest Contract ca răspuns la invitaţia dumneavoastră, şi că în condiţiile dumneavoastră se
solicită ca oferta să fie însoţită de o garanţie a companiei mamă.
Ca urmare a solicitării dumneavoastră, în calitate de Beneficiar, în situaţia adjudecării Contractului în
favoarea Antreprenorului, noi (numele companiei mamă) _______________ vă garantăm în mod
irevocabil şi necondiţionat, ca primă obligaţie, renunţând la beneficiul de discuţiune si la beneficiul de
diviziune, îndeplinirea tuturor obligaţiilor şi responsabilităţilor Antreprenorului potrivit prevederilor
Contractului, incluzând respectarea de către Antreprenor a tuturor termenilor şi condiţiilor în
conformitate cu scopul şi semnificaţia reală a acestora.
Dacă Antreprenorul nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile şi responsabilităţile şi nu respectă prevederile
Contractului, noi vom acorda Beneficiarului compensaţii pentru toate daunele, pierderile şi cheltuielile
(inclusiv cheltuielile şi taxele judiciare) care decurg din orice eroare pentru care Antreprenorul este
răspunzător faţă de Beneficiar conform prevederilor Contractului.
Această garanţie va intra în vigoare la data intrării în vigoare a Contractului. Dacă Contractul nu intră în
vigoare în termen de un an de la data acestei garanţii, sau dacă dumneavoastră demonstraţi că nu
intenţionaţi să perfectaţi Contractul cu Antreprenorul, această garanţie va fi nulă şi fără efect. Această
garanţie va continua să fie în vigoare până când toate obligaţiile şi responsabilităţile Antreprenorul
potrivit prevederilor Contractului vor fi îndeplinite, moment în care această garanţie va expira şi ne va fi
restituită, iar responsabilitatea noastră ce decurge din garanţie va înceta.
Această garanţie se va aplica şi va fi adiţională la Contract aşa cum acesta va fi amendat sau modificat
de către Beneficiar şi Antreprenor în perioada de derulare. Autorizăm Beneficiarul şi Antreprenorul să
convină orice amendament sau modificare, a cărei realizare şi respectare convenite de către Antreprenor
sunt, de asemenea, garantate prin prezenta. Obligaţiile şi responsabilităţile noastre potrivit prezentei
garanţii nu vor înceta prin prelungirea Duratei de Execuţie sau de acordarea de facilităţi Principalului de
către Beneficiar, de modificarea sau suspendarea Lucrărilor care urmează a fi executate potrivit
prevederilor Contractului, prin orice amendamente la Contract sau la structura de organizare a
Antreprenorului sau a Beneficiarului, sau din oricare alte evenimente produse, cu sau fără ştirea sau
acordul nostru.
Această garanţie se va supune legii ţării ca şi legii care guvernează Contractul, iar orice dispută asupra
acestei garanţii va fi definitiv soluţionată potrivit regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de
Comerţ de către unul sau mai mulţi arbitri desemnaţi în conformitate cu aceste Reguli. Confirmăm
faptul că beneficiul acestei garanţii poate fi transferat numai în conformitate cu prevederile legate de
cesionarea Contractului.
Data ______________________

Semnătura(semnături) _________________________

[ştampila organismului care furnizează garanţia]
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FORMULAR DE GARANŢIE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
Scurtă descriere a Contractului:______________________________________________
Numele şi adresa Beneficiarului: ____________________________________________
adresa: __________________________________
(pe care Contractul îl defineşte drept Beneficiar).
Am fost informaţi că ____________________________ (numit în continuare „Ofertant”) va depune o ofertă
pentru acest Contract ca răspuns la invitaţia dumneavoastră şi că în condiţiile invitaţiei dumneavoastră
(„condiţiile invitaţiei”, care sunt stabilite într-un document intitulat Instrucţiuni pentru Ofertanţi) se solicită
ca oferta să fie însoţită de o garanţie de participare la licitaţie.
La cererea Ofertantului, noi (numele băncii)_________________________ ne angajăm prin prezenta în mod
irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea
de _______________( adică: _____________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră
scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise (în cerere) care să menţioneze următoarele:
(a) Ofertantul şi-a retras oferta fără acordul dumneavoastră, ulterior datei limită specificată pentru
depunere şi înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acesteia, sau
(b) Aţi adjudecat Contractul Ofertantului şi acesta nu a respectat prevederile Sub-Clauzei 1.6
din condiţiile de Contract, sau
(c) Aţi adjudecat Contractul Ofertantului şi acesta nu a respectat prevederile Sub-Clauzei 4.2
din condiţiile de Contract.

Orice cerere de plată trebuie să conţină semnătura (semnăturile) care trebuie să fie autentificată (e) de
către bancherii dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să
fie primite de către noi, la adresa noastră, la data sau înaintea datei de (35 de zile după data estimată de
expirare validităţii Scrisorii de Ofertă)________________________ , moment în care această garanţie
va expira şi ne va fi restituită.
Această garanţie se va conforma Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere, publicate cu nr. 458 de
către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia celor arătate mai sus.
Data ______________________

Semnătura(semnături) _________________________

[ştampila organismului care furnizează garanţia]
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FORMULAR DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE – GARANŢIE LA
CERERE
Scurtă descriere a Contractului:______________________________________________
Numele şi adresa Beneficiarului: ____________________________________________
adresa: __________________________________
(pe care Contractul îl defineşte drept Beneficiar).
Am fost informaţi că ____________________________ (numit în continuare „Principal”) este
Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună
execuţie.
La cererea Principalului, noi (numele băncii)_________________________ ne angajăm prin prezenta în
mod irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total
valoarea de _______________( „Valoarea garantată”, adică: _____________________) la primirea de către
noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise care să menţioneze următoarele:
(a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , şi
(b) felul în care Principalul este în culpă.
Ca urmare a primirii de către noi a unei copii autentificate a Certificatului de Recepţie la Terminarea
Lucrărilor pentru întreaga Lucrare, emis potrivit prevederilor Clauzei 10 a Condiţiilor de Contract, această
valoare garantată va fi redusă cu 70%, iar noi vă vom transmite cu promptitudine o înştiinţare care să ateste
că am primit Certificatul menţionat şi că am redus, în consecinţă, valoarea garantată.1
Orice cerere de plată trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie
autentificată de către bancherii dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia autentificate
trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră, la data sau înaintea datei de (70 de zile după data
estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări)________________________
(„data de expirare”), moment în care această garanţie va expira şi ne va fi restituită.
Am fost informaţi că Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei garanţii dacă
Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile înaintea
acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim Valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de
28 de zile, a cererii sau a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că Certificatul de Recepţie
Finală nu a fost emis din motive imputabile Principalului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost
prelungită.
[Această garanţie este transferabilă în întregime în favoarea (instituţia finanţatoare), succesorilor săi şi
împuterniciţilor]
Această garanţie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanţiile la
Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia celor menţionate
mai sus.
Data ______________________

Semnătura(semnături) _________________________

[ştampila organismului care furnizează garanţia]
1

La elaborarea documentelor de licitaţie, autorul trebuie să stabilească dacă va include textul opţional, arătat între
paranteze [ ]
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FORMULAR DE GARANŢIE PENTRU PLĂŢILE ÎN AVANS
Scurtă descriere a Contractului:__________________________________________
Numele şi adresa Beneficiarului: _________________________________________
adresa: ________________________________
(pe care Contractul îl defineşte drept Beneficiar).
Am fost informaţi că ____________________________ (numit în continuare „Principal”) este
Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract şi că doreşte să primească o plată în avans, pentru
care în Contract se prevede să obţină o garanţie.
La cererea Principalului, noi (numele băncii)_________________________ ne angajăm în mod
irevocabil prin prezenta să vă plătim dumneavoastră, Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu
depăşesc în total valoarea de _____________________( „Valoarea garantată”, adică:
_________________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei
dumneavoastră scrise care să menţioneze următoarele:
(a)
(b)

Principalul nu a restituit avansul plătit potrivit prevederilor Condiţiilor de Contract, şi
suma pe care Principalul nu a restituit-o

Acesta garanţie va deveni efectivă la primirea de către Principal a plăţii în avans. Valoarea garantată va
fi redusă cu sumele restituite către dumneavoastră din avansul plătit, după cum este evidenţiat în
Certificatele de Plată emise de către dumneavoastră potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 a Condiţiilor
de Contract. Ca urmare a primirii (de la Principal) unei copii din fiecare Certificat de Plată, noi vă vom
transmite cu promptitudine o notificare referitoare la suma garantată revizuită în consecinţă.
Orice cerere de plată trebuie să conţină semnătura dumneavoastră, care trebuie să fie autentificată de
către bancherii dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să
fie primite de către noi, la adresa noastră, la data sau înaintea datei de (70 de zile după data estimată de
expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări)________________________ („data de
expirare”), moment în care această garanţie va expira şi ne va fi restituită.
Am fost informaţi că Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei garanţii
dacă plata în avans nu a fost restituită cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei. Ne angajăm
să vă plătim Valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii sau a
declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că avansul plătit nu a fost restituit, şi că valabilitatea
acestei garanţii nu a fost prelungită.
Această garanţie este transferabilă în întregime în favoarea (instituţia finanţatoare), succesorilor săi şi
împuterniciţilor.

Această garanţie este guvernată de legile din România şi va respecta Regulile Uniforme privind
Garanţiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia
celor menţionate mai sus.

Data ______________________ Semnătura(semnături) _________________________
[ştampila organismului care furnizează garanţia]
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FORMULAR DE GARANŢIE PENTRU SUMELE REŢINUTE
Scurtă descriere a Contractului:__________________________________________
Numele şi adresa Beneficiarului: _________________________________________
adresa: ________________________________
(pe care Contractul îl defineşte drept Beneficiar).
Am fost informaţi că ____________________________ (numit în continuare „Principal”) este
Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract şi că doreşte să primească plata pentru [parte din]
Sumele Reţinute, situaţie pentru care în Contract este prevăzut să obţină o garanţie.
La cererea Principalului, noi (numele băncii)_________________________ ne angajăm în mod
irevocabil prin prezenta să vă plătim dumneavoastră, Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu
depăşesc în total valoarea de _____________________( „Valoarea garantată”, adică:
_________________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei
dumneavoastră scrise care să menţioneze următoarele:
(a)
(b)

Principalul a eşuat în îndeplinirea obligaţiei (obligaţiilor) de a remedia un defect (defecte)
pentru care este răspunzător potrivit prevederilor Condiţiilor de Contract, şi
natura acestei (acestor) defecte.

În orice moment, responsabilitatea noastră potrivit acestei garanţii nu va depăşi valoarea totală a
Sumelor Reţinute, plătită Principalului de către dumneavoastră, aşa cum este evidenţiat în copiile
transmise nouă ale Certificatelor de Plată emise de dumneavoastră potrivit prevederilor Sub-Clauzei
14.6 din Condiţiile de Contract.
Orice cerere de plată trebuie să conţină semnătura dumneavoastră, care trebuie să fie autentificată de
către bancherii dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să
fie primite de către noi, la adresa noastră, la data sau înaintea datei de (70 de zile după data estimată de
expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări)________________________ („data de
expirare”), moment în care această garanţie va expira şi ne va fi restituită.
Am fost informaţi că Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei garanţii
dacă Certificatul de Plată nu emis potrivit prevederilor Contractului cu 28 de zile înainte de data de
expirare a garanţiei. Ne angajăm să vă plătim Valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de
28 de zile, a cererii sau a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că Certificatul de Recepţie
Finală nu a fost emis din motive imputabile Principalului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost
prelungită.
Această garanţie este transferabilă în întregime în favoarea (instituţia finanţatoare), succesorilor săi şi
împuterniciţilor

Această garanţie este guvernată de legile din România şi va respecta Regulile Uniforme privind
Garanţiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia
celor menţionate mai sus.

Data ______________________ Semnătura(semnături) _________________________
[ştampila organismului care furnizează garanţia]
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FORMULAR PENTRU GARANŢIA DE PLATĂ DE CĂTRE BENEFICIAR
Scurtă descriere a Contractului:__________________________________________
Numele şi adresa Beneficiarului: _________________________________________
adresa: ________________________________
(pe care Contractul îl defineşte drept Antreprenor).
Am fost informaţi că ____________________________ (pe care Contractul îl defineşte drept
Beneficiar şi care va fi numit în continuare „Principal”) este solicitat să obţină o garanţie bancară.
La cererea Principalului, noi (numele băncii)_________________________ ne angajăm în mod
irevocabil prin prezenta să vă plătim dumneavoastră, Beneficiarul/ Antreprenorul, orice sumă sau sume
care nu depăşesc în total valoarea de _____________________( „Valoarea garantată”, adică:
_________________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise şi a declaraţiei
dumneavoastră scrise care să specifice următoarele:
(a)
(b)

că, in ceea ce priveşte plata datorată potrivit prevederilor Contractului, Principalul nu a
efectuat plata integrală în termen de 14 zile după expirarea perioadei specificate în Contract
drept termen în care o astfel de plată ar fi trebuit să fie făcută, şi
suma (sumele) pe care Principalul nu le-a plătit.

Orice cerere de plată trebuie însoţită de o copie a documentului (a listei documentelor care dovedesc
dreptul la plată) ________________ potrivit căruia Beneficiarul trebuia să facă plata integral.
Orice cerere de plată trebuie să conţină semnătura (semnăturile) dumneavoastră, care trebuie să fie
autentificată(e) de către bancherii dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia
autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră, la data sau înaintea datei de (şase luni
după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru
Lucrări)________________________ , moment în care această garanţie va expira şi ne va fi restituită.
Această garanţie este guvernată de legile din România şi va respecta Regulile Uniforme privind
Garanţiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia
celor menţionate mai sus.

Data ______________________ Semnătura(semnături) _________________________
[ştampila organismului care furnizează garanţia]
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Anexa E – Modele referitoare la aspectele
contractuale
E.1 – Cărţile roşie şi galbenă FIDIC
Această Anexa E.1 include modelele recomandate pentru Cărţile roşie şi
galbenă FIDIC referitoare la aspectele contractuale aşa cum a fost subliniat în
Capitolul 8 de mai sus:
•

Scrisoare de Ofertă

•

Anexa la Ofertă

•

Acordul Contractual.

.
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SCRISOARE DE OFERTĂ
NUMELE CONTRACTULUI: <Introduceţi numele Contractului>
CĂTRE: <Introduceţi numele Beneficiarului>
Am examinat Condiţiile de Contract, Specificaţiile, Planşele, Lista de Cantităţi , alte Liste, Anexa ataşată şi
Actele Adiţionale numerele <introduceţi numerele> pentru executarea Lucrărilor mai sus menţionate. Ne
oferim să executăm şi să finalizăm Lucrările şi să remediem orice defecte în conformitate cu această Ofertă
care include toate aceste documente, pentru suma de (în monede de plată)
_______________________________________________________________________________________.

sau altă sumă aşa cum ar putea fi determinată în conformitate cu Condiţiile de Contract .
Acceptăm sugestiile dumneavoastră pentru numirea unei CAD, aşa cum este prevăzut în Lista nr,
<Introduceţi numărul>.[Am completat Lista prin adăugarea sugestiilor noastre pentru celălalt Membru al
CAD, dar aceste sugestii nu condiţionează această ofertă].*
Suntem de acord să aşteptăm rezultatele acestei Oferte până la data de <Introduceţi data de valabilitate> şi
va rămâne obligatorie pentru noi putând fi acceptată în orice moment înaintea acestei date. Confirmăm faptul
că Anexa face parte din această Scrisoare de Ofertă.
Dacă această Ofertă este acceptată, vă vom transmite Garanţia de Bună Execuţie specificată, vom începe
Lucrările cât de curând posibil după Data de Începere a Lucrărilor, şi vom finaliza Lucrările în conformitate
cu documentele mai sus menţionate în cadrul Duratei de Execuţie.
Numai dacă şi până când va fi elaborat şi validat un Acord, această Scrisoare de Ofertă împreună cu
acceptarea dumneavoastră scrisă, vor constitui un contract obligatoriu între noi.
Înţelegem că nu trebuie să acceptaţi Oferta cu preţul cel mai scăzut sau orice altă Ofertă pe care o primiţi,
Semnătura
__________________________________________
În calitate de _____________________________________
Autorizat în mod corespunzător pentru a semna pentru şi în numele _____________________________
Adresa _______________________________________________
Data _____________________

* Dacă Ofertantul nu acceptă, acest paragraf trebuie şters şi înlocuit cu următoarele:
Nu acceptăm sugestiile dumneavoastră pentru numirea unei CAD. Am includ propriile noastre sugestii în cadrul Listei,
dar aceste sugestii nu reprezintă o condiţie pentru această Ofertă. Dacă aceste sugestii nu sunt acceptabile pentru
dumneavoastră, vă propunem ca CAD să fie numită în comun potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 din Condiţiile de
Contract.

.
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ANEXA LA OFERTĂ
[Notă: cu excepţia articolelor pentru care trebuie introduse cerinţele Beneficiarului, următoarele informaţii trebuie
completate înaintea transmiterii Ofertei
Articol

Sub-Clauza

Informaţii

Numele şi adresa Beneficiarului

1.1.2.2 & 1.3

<Introduceţi numele Beneficiarului>

Numele şi adresa Antreprenorului

1.1.2.3 & 1.3

<a fi completate de către Antreprenor>

Numele şi adresa Inginerului

<Introduceţi numele Inginerului>

Durata de Execuţie a Lucrării

<Introduceţi durata> zile

Perioada de Notificare a Defecţiunilor

365 zile

Sistem de transmisie electronică

1.3

Numai fax

Legea în vigoare

1.4

Romană

Limba de referinţă

1.4

Romană

Limba de comunicare

1.4

Romană

Timpul pentru accesul pe Şantier

2.1

21 zile de la Data de Începere a Lucrării

Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie

4.2

10% din Valoarea de Contract Acceptată, în
valuta şi proporţiile în care Preţul
Contractului este plătibil

Valoarea maximă pentru sub-contractare

4.4

50% din Valoarea de Contract Acceptată

Pentru Condiţii de Contract pentru Echipamente şi Construcţii inclusiv Proiectare
Perioada de înştiinţare pentru erori,
lipsuri şi defecte imprevizibile în
cerinţele Beneficiarului

5.1

<Introduceţi nr..> zile

Programul normal de lucru

6.5

8.00 – 16.00, Luni până vineri

Penalităţi de întârziere pentru Lucrări

Valoarea maximă a Penalităţilor de
întârziere
Procentul de ajustare a Sumelor
Provizionate
Actualizări generate de modificări ale
preţurilor
Tabelul datelor de actualizare

8.7&14.15(b)

8.7
13.5(b)

0.1% din Preţul final de Contract pe zi, în
monedele şi în proporţiile în care este plătibil
Contractul
15% din Preţul final al Contractului
5%

13.8

.
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Iniţialele semnatarilor Ofertei ___________________________________________________
Exemplu
Coeficienţii şi descrierea elementelor de
cost corespunzătoare
(1)
a – Fix
b – Forţa de muncă
c - Bitum
d - Combustibili
e - Agregate
f - Energie
g – Maşini şi Utilaje
h - Oţel
i - Ciment

Valoarea
Intervalul valorii
coeficientului
coeficientului
(4)
(3)
0.1
0.1
L
0.01 – 0.25
B
0.01 – 0.25
F
0.01 – 0.25
A
0.01 – 0.25
E
0.01 – 0.25
M
0.01 – 0.25
S
0.01 – 0.25
C
0.01 – 0.25
Total
1.00
Nota: Ofertantul va completa în coloana (4) valoarea coeficientului relevant . Valorile respective se vor
încadra în intervalul specificat în coloana (3).

Sursa indicilor:
Index pentru ajustare
(1)
Forţa de muncă

L

Bitum

B

Combustibili

F

Agregate

A

Energie

E

Maşini şi utilaje

M

Oţel

S

Indicele costului
(2)

Sursa indicilor
(2)

Valoarea de bază la
Data de Bază
(3)

Institutul Naţional de Statistică. Tabelul
din Buletinul lunar pentru: Salariul
nominal mediu pe economia naţională,
Construcţii, Industrie, Salariul mediu brut
pentru luna respectivă
Institutul Naţional de Statistică. Tabelele
pentru indicii preţurilor pentru producţia
industrială. Sectorul extracţiei petrolului
şi gazelor naturale
Institutul Naţional de Statistică. Tabelele
pentru indicii preţurile bunurilor de
consum şi serviciilor. Sector: benzină,
uleiuri şi lubrifianţi pentru vehicule
Institutul Naţional de Statistică. Tabelele
pentru indicii preţurilor producţiei
industriale. Sector: alte produse din
materiale neferoase
Institutul Naţional de Statistică. Tablele
pentru indicii preţurilor pentru producţia
industrială. Sector: producţia, transportul
şi distribuţia energiei electrice, gazului şi
a energiei termice.
Institutul Naţional de Statistică. Tablele
pentru indicii preţurilor pentru producţia
industrială. Cu referire la lucrări şi
echipamente – clasa instalaţii – mine,
cariere şi construcţii.
Institutul Naţional de Statistică Tablele
pentru indicii preţurilor pentru producţia
industrială. Sector : construcţii metalice şi
producţia de metale.

.
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Iniţialele semnatarilor Ofertei ________________________________________
___________________________________________________________
Ciment

C

Institutul Naţional de Statistică. Tablele
pentru indicii preţurilor pentru producţia
industrială. Sector : fabricarea cimentului
Ofertantul va trece în coloana (3) valoarea indicelui costului la Data de bază
Total Plăţi în Avans

14.2

Conform prevederilor HG 264 / 2003 cu modificările şi
completările ulterioare

Numărul şi eşalonarea tranşelor

14.2

Conform prevederilor HG 264 / 2003 cu modificările şi
completările ulterioare

Monede şi proporţii

14.2

Conform prevederilor HG 264 / 2003 cu modificările şi
completările ulterioare

Începutul rambursării Plăţii în
Avans

14.2

Conform prevederilor HG 264 / 2003 cu modificările şi
completările ulterioare

Rate de rambursare a Plăţii în
Avans

14.2

Conform prevederilor HG 264 / 2003 cu modificările şi
completările ulterioare

Procentul de reţinere

14.3

10% din fiecare Certificat

Limita Sumelor Reţinute

14.3

5% din Valoarea de Contract Acceptată

Dacă se aplică Sub-Clauza 14.5:
Echipamente şi Materiale la plată
după ce au fost livrate pe Şantier

14.5(b)

Conform cerinţelor proiectului

Valoarea minimă a oricărui
Certificat Interimar de Plată

14.6

1 % din Valoarea de Contract Acceptată

Moneda de plată

14.15

Leul românesc (RON)

Perioadele pentru transmiterea
asigurărilor
a) dovada faptului că asigurările au
fost încheiate
b) copii ale poliţelor

18.1
– 14 zile
– 28 zile

Valoarea maximă a deducerilor
pentru asigurarea Riscurilor
Beneficiarului

18.2(d)

Valoarea minimă a asigurării de
răspundere civilă

18.3.

500.000 EURO pe eveniment cu un număr nelimitat de
evenimente

Data limită de numire a CAD

20.2

70 de zile după Data de Începere a Lucrărilor

CAD va fi

20.2

CAD cu un membru

Numirea ( dacă nu s-a ajuns la un
acord) va fi făcută de

20.3

Preşedintele FIDIC sau o persoană numită de către
acesta

Numărul de arbitri

20.6

1

Limba folosită pentru arbitraj

20.6

Limba româna

Locul unde se va face arbitrajul

20.6

Bucureşti

Iniţialele semnatarilor Ofertei ___________________________________________________________

.
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În cazul existenţei Sectoarelor.
Definirea Sectoarelor
Descriere (Sub-Clauza 1.1.5.6)

Durata de Execuţie (SubClauza 1.1.3.3)

Penalităţi de întârziere (Sub-Clauza 8.7)

-

Semnătura
__________________________________________
În calitate de _____________________________________
Autorizat în mod corespunzător pentru a semna pentru şi în numele _____________________________

.
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ACORD CONTRACTUAL
Acest Acord este încheiat în data de <introduceţi ziua, luna şi anul >.
Între <introduceţi numele Beneficiarului > din România, (numit în continuare „Beneficiarul”) de o parte, şi
<introduceţi numele Antreprenorului > (numit în continuare „Antreprenorul”) de cealaltă parte.
Având în vedere că Beneficiarul doreşte ca Lucrările cunoscute ca <introduceţi numele proiectului > să fie
executate de către Antreprenor, şi a acceptat o Ofertă din partea Antreprenorului pentru execuţia şi
terminarea acestor Lucrări şi remedierea oricăror defecte ale Lucrărilor,
Beneficiarul şi Antreprenorul convin următoarele:
1. În acest Acord, cuvintele şi expresiile vor avea aceeaşi semnificaţie care le-a fost atribuită în Condiţiile
de Contract la care se face referire în continuare.
2. Următoarele documente se consideră a face parte integrantă din acest Acord:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Scrisoarea de Ofertă datată <introduceţi data>
Actele Adiţionale numerele <introduceţi numerele, dacă există>
Condiţiile de Contract
Specificaţiile
Planşele
Listele completate

3. Ţinând seama de plăţile pe care Beneficiarul le va efectua Antreprenorului după cum este menţionat în
continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute şi să termine Lucrările şi să remedieze
orice defecte ale Lucrărilor, potrivit prevederilor Contractului.
4. Beneficiarul convine să plătească Antreprenorul, ţinând seama de execuţia şi terminarea Lucrărilor şi
remedierea oricăror defecte ale Lucrărilor, Preţul Contractului la momentele şi în modul fixate în
Contract.
Drept pentru care, Părţile au încheiat prezentul Contract astăzi/la data de .......

SEMNAT de: ______________________________ SEMNAT de: ______________________________
pentru şi din partea Beneficiarului şi în prezenţa

pentru şi din partea Antreprenorului şi în prezenţa

Martor:

________________________________ Martor:

________________________________

Nume:

________________________________ Nume:

________________________________

Adresă:

________________________________ Adresă:

________________________________

Data:

________________________________ Data:

________________________________

.
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E.2- Cartea FIDIC verde
Această Anexa E.2 include modelele recomandate pentru Cartea FIDIC verde
referitoare la aspectele contractuale aşa cum a fost subliniat în Capitolul 8 de
mai sus:
•

Acordul

•

Anexa

.
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ACORD
Beneficiarul este ____________________________________________din _____________________
Antreprenorul este __________________________________________din _____________________
Beneficiarul doreşte executarea anumitor Lucrări cunoscute ca ________________________________

OFERTA
Antreprenorul a examinat documentele enumerate în Anexă care alcătuiesc prezentul Acord şi se oferă
să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului pentru suma de (exclusiv TVA):
________________________________________________________________ (în cuvinte)
___________________________________________( în cifre ) (_______________);
la care se va adăuga următoarea sumă, reprezentând TVA:
______________________________________________________________ (în cuvinte)
___________________________________________( în cifre ) (_______________);
sau alta sumă ce poate fi stabilită potrivit prevederilor Contractului.
Aceasta ofertă, din care Antreprenorul a depus două originale semnate, poate fi acceptată de către Beneficiar
prin semnarea şi returnarea către Antreprenor a unui original al prezentului document înainte de:
____________________________________________________________________ (data).
Antreprenorul înţelege că Beneficiarul nu este obligat să accepte oferta cu preţul cel mai scăzut sau orice altă
ofertă primită pentru executarea Lucrărilor.
Semnătura: ______________________

Data: ______________________

Autorizat să semneze în numele (numele organizaţiei):________________________
În calitate de: _______________________ ___________________________

ACCEPTAREA
Prin semnarea prezentului Acord, Beneficiarul a acceptat oferta Antreprenorului şi, pentru executarea
Lucrărilor de către Antreprenor, se obligă să plătească Antreprenorul în conformitate cu prevederile
Contractului. Prezentul Acord intra în vigoare la data la care Antreprenorul recepţionează un original al
prezentului document, semnat de către Beneficiar.
Semnătura: ______________________

Data: ____________________

Nume: ___________________________
Autorizat să semneze în numele
(numele organizaţiei):__________________
În calitate de: ______________________

.
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ANEXĂ
Această Anexă face parte integrală din Acord.
[Notă: cu excepţia articolelor pentru care au fost introduse cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va
completa următoarele informaţii înainte de depunerea ofertei sale].
Articol
SubInformaţii
Clauza
1.1.1
Documentele ce alcătuiesc Contractul,
listate în ordinea de prioritate
Identificarea documentului

Document
(se şterge dacă nu are aplicabilitate)
(a)
A
Acordul
...............................................
(b)
C
Condiţii Speciale
.................................
(c)
C
Condiţii Generale
................................
(d)
S
Specificaţii
...........................................
(e)
P
Planşele
...............................................
(f)
P
Proiectul ofertat de Antreprenor
.........
(g)
L
Liste de Cantităţi
.................................
(h)
.
...........................................................
(i)
.
.........................................................
Durata de Execuţie
1.1.9

_____ zile

Legea

1.4

Legea română

Comunicarea

1.5

Română

Dreptul de acces pe şantier

2.1

Data de Începere

Persoana Autorizată

3.1

Numele şi adresa reprezentantului
Beneficiarului (dacă sunt cunoscute)
Garanţia de bună execuţie (dacă este cazul)

3.2

Valoare

4.4

10% din suma specificată în Acord

Forma

4.4

Conform modelului ataşat

Proiectarea realizată de către Antreprenor
(daca este cazul)
Programul

5.1

Nr Clauzei din Specificaţii. ….

Termenul pentru transmitere

7.2

În termen de 14 zile de la Data de Începere a
Lucrărilor

.
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Forma Programului

7.2

Suma plătibilă datorită întârzierii execuţiei
lucrărilor
Remedierea defecţiunilor

7.4

0,1% pe zi până la un maxim de 10% din suma
specificată în Acord

9.1 &
11.5

365 zile calculate de la data specificată în
înştiinţarea dată potrivit prevederilor Sub-Clauzei
8.2

10.2

______________ (detalii)

Sumă forfetară

11.1

______________ (detalii)

Sumă forfetară cu listă de preţuri

11.1

________________(detalii)

Sumă forfetară cu listă de cantităţi

11.1

________________ (detalii)

Măsurare cu listă de cantităţi din
ofertă

11.1

________________ (detalii)

Rambursarea Costului

11.1

________________ (detalii)

11.2

Materiale __________ 80%

Modificări şi Revendicări
Evaluarea Modificărilor
Evaluarea Lucrărilor

Procentul din valoarea Materialelor şi
Echipamentelor

Echipamente________ 90%

Procentul reţinerilor

11.3

Toate Materialele şi Echipamentele de pe Şantier
sunt proprietatea Beneficiarului (Sub-Clauza 4.1)
___________________ 5%

Moneda de plată

11.7

__________________ RON

Rata dobânzii

11.8

Banca Naţională a României
Rata de referinţă la semnarea Contractului plus
3 puncte procentuale pe an

Asigurări

14.1

Tipul de acoperire al
asigurării:

Valoarea asigurată:

Lucrările, Materialele,
Echipamentele şi onorarii

suma specificată în Acord plus
15%

Utilajele Antreprenorului

Costul de înlocuire totală

Terţa parte: vătămări aduse
persoanelor şi daune aduse
proprietăţilor
Forţa de muncă

Excepţii:

500 000 Euro pentru eveniment.
Număr nelimitat de evenimente

Conform legilor în vigoare

Altă acoperire
Reguli pentru Arbitraj

15.3

Regulile de procedură ale Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera
de Comerţ şi Industrie a României

Autoritatea de numire

15.3

Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ

.
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şi Industrie a României
Locul arbitrajului

15.3

Bucureşti

Semnătura: ______________________
Nume: ___________________________
Autorizat să semneze în numele

(numele organizaţiei):__________________

În calitate de: ______________________

.
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Anexa F – Acorduri CAD
Anexa F include modelele recomandate pentru următoarele acorduri CAD aşa
cum s-a subliniat în Capitolul 8 de mai sus:
•

Acord pentru Adjudecarea Disputelor (CAD compusă dintr-un singur
Membru)

•

Acord pentru Adjudecarea Disputelor (CAD compusă din trei Membri)

.
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Acord de Adjudecare [pentru o CAD compusă dintr-o persoană]
Identificarea Contractului: _____________________________________________________
(”Contractul”)
Numele şi adresa Beneficiarului: _____________________________________________________
(„Beneficiarul”)
Numele şi adresa Antreprenorului: _____________________________________________________
(„Antreprenorul”)
Numele şi adresa membrului unic CAD: ________________________________________________
(„Membru unic CAD”)
Întrucât Beneficiarul şi Antreprenorul au semnat un Contract şi intenţionează să numească de comun
acord un Membru unic CAD pentru a acţiona în vederea soluţionării disputelor numit în continuare „CAD”
Beneficiarul, Antreprenorul şi Membrul unic CAD convin de comun acord următoarele:

1. Condiţiile acestui Acord de Adjudecare a Disputelor cuprind „Condiţiile Generale ale Acordului
de Adjudecare a Disputelor”, care sunt ataşate Condiţiilor Generale ale „Condiţiilor de Contract
pentru Construcţii”, Prima Ediţie 1999, publicate de Fédération Internationale des IngénieursConseils (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi - FIDIC), şi prevederile următoare. În
aceste prevederi, care includ modificările şi adăugirile aduse Condiţiilor Generale ale Acordului de
Adjudecare a Disputelor, cuvintele şi expresiile vor avea semnificaţia care le-a fost atribuită în
Condiţiile Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor.
2. [ detalii ale modificărilor aduse Condiţiilor Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor, dacă
există. De exemplu:
În cadrul Regulilor procedurale anexate Condiţiilor Generale ale Acordului de Adjudecare a
Disputelor , Regula... este ştearsă şi înlocuită cu următoarele: .... ]

3. Potrivit prevederilor Clauzei 6 a Condiţiilor Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor,
Membrul unic CAD va fi plătit după cum urmează:
Un onorariu lunar de ________ pentru fiecare lună calendaristică, plus
Un onorariu zilnic de _________ pe zi

4. Ţinând seama de aceste onorarii şi alte plăţi ce vor fi făcute de către Beneficiar şi Antreprenor
potrivit prevederilor Clauzei 6 a Condiţiilor Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor,
Membrul unic CAD convine să acţioneze în vederea soluţionării disputelor în conformitate cu
prevederile acestui Acord de Adjudecare a Disputelor.
5. Beneficiarul şi Antreprenorul se obligă în mod solidar să plătească Membrul, ţinând seama de
executarea acestor servicii, potrivit prevederilor Clauzei 6 a Condiţiilor Generale ale Acordului de
Adjudecare a Disputelor.
6. Prezentul Acord de Adjudecare a Disputelor va fi guvernat de legea română.
SEMNAT de_________________
pentru şi în numele Beneficiarului
în prezenţa

SEMNAT de________________ SEMNAT de_______________
pentru şi în numele Beneficiarului pentru şi în numele Beneficiarului
în prezenţa
în prezenţa

Martor: ____________________
Nume : _____________________
Adresă: _____________________
Data: _______________________

Martor: ____________________
Nume : _____________________
Adresă: ____________________
Data: ______________________

Martor: ____________________
Nume : _____________________
Adresă: ____________________
Data: ______________________

.
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Acord de Adjudecare [pentru fiecare Membru al

CAD compusă din trei persoane]

Identificarea Contractului: __________________________________________________________
(”Contractul”)
Numele şi adresa Beneficiarului: _____________________________________________________
(„Beneficiarul”)
Numele şi adresa Antreprenorului: _____________________________________________________
(„Antreprenorul”)
Numele şi adresa membrului CAD: ____________________________________________________
(„Membrul CAD”)

Întrucât Beneficiarul şi Antreprenorul au semnat un Contract şi intenţionează să numească de comun
acord Membrul pentru a acţiona ca una din cele trei persoane care sunt numite împreună „CAD” în
vederea soluţionării disputelor [şi doresc ca Membrul să acţioneze în calitate de preşedinte al CAD].
Beneficiarul, Antreprenorul şi Membrul CAD convin de comun acord următoarele:

7. Condiţiile acestui Acord de Adjudecare Disputelor cuprind „Condiţiile Generale ale Acordului de
Adjudecare a Disputelor”, care sunt ataşate Condiţiilor Generale ale „Condiţiilor de Contract
pentru Construcţii”, Prima Ediţie 1999, publicate de Fédération Internationale des IngénieursConseils (Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi - FIDIC), şi prevederile următoare. În
aceste prevederi, care includ modificările şi adăugirile aduse Condiţiilor Generale ale Acordului de
Adjudecare a Disputelor, cuvintele şi expresiile vor avea semnificaţia care le-a fost atribuită în
Condiţiile Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor.
8. [ detalii ale modificărilor aduse Condiţiilor Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor, dacă
există. De exemplu:
În cadrul Regulilor procedurale anexate Condiţiilor Generale ale Acordului de Adjudecare a
Disputelor , Regula... este ştearsă şi înlocuită cu următoarele: .... ]

9. Potrivit prevederilor Clauzei 6 a Condiţiilor Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor,
Membrul unic CAD va fi plătit după cum urmează:
Un onorariu lunar de ________ pentru fiecare lună calendaristică, plus
Un onorariu zilnic de _________ pe zi

10. Ţinând seama de aceste onorarii şi alte plăţi ce vor fi făcute de către Beneficiar şi Antreprenor
potrivit prevederilor Clauzei 6 a Condiţiilor Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor,
Membrul convine să acţioneze în vederea soluţionării disputelor, în conformitate cu prevederile
acestui Acord de Adjudecare a Disputelor, ca una din cele trei persoane numite împreună CAD.
11. Beneficiarul şi Antreprenorul se obligă în mod solidar să plătească Membrul, ţinând seama de
executarea acestor servicii, potrivit prevederilor Clauzei 6 a Condiţiilor Generale ale Acordului de
Adjudecare a Disputelor.
12. Prezentul Acord de Adjudecare a Disputelor va fi guvernat de legea română.
SEMNAT de_________________
pentru şi în numele Beneficiarului
în prezenţa

SEMNAT de________________ SEMNAT de_______________
pentru şi în numele Beneficiarului pentru şi în numele Beneficiarului
în prezenţa
în prezenţa

Martor: ____________________
Nume : _____________________
Adresă: _____________________
Data: _______________________

Martor: ____________________
Nume : _____________________
Adresă: ____________________
Data: ______________________

Martor: ____________________
Nume : _____________________
Adresă: ____________________
Data: ______________________
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