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 Cadrul legislativ anterior - Ordinul comun al miniștrilor Economiei și
Finanțelor, Transporturilor și, respectiv, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Locuințelor nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condițiilor contractuale
generale și speciale la încheierea contractelor de lucrări;
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 Cadrul legislativ actual - H.G. nr. 1405/2010 privind aprobarea utilizării
unor condiții contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor
Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii
din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din
fonduri publice;
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 PROPUNERI DE LEGE FERENDA – transpunerea în legislația națională a
obligativității aplicării modelor de contract FIDIC în raporturile contractuale
derulate între Beneficiari și Antreprenori;
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• Gestionarea eficientă a resurselor publice;

• Soluționarea disputelor între părțile contractante.



RĂSPUNDEREA PENTRU CALITATEA 
CONSTRUCȚIEI

RĂSPUNDEREA PENTRU CALITATEA CONSTRUCȚIEI PRIN PRISMA
PREVEDERILOR FIDIC

 Sub-Clauza 17.2 [Responsabilitatea Antreprenorului față de Lucrări]

 Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări];

 Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului].
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RĂSPUNDEREA PENTRU CALITATEA CONSTRUCȚIEI PRIN PRISMA
PREVEDERILOR LEGII 10/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

 Art. 22 Obligațiile proiectanților de construcţii și răspunderea acestora privind
calitatea construcţiilor;

 Art. 23 Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:
lit. k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina
sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit
legii;

 Art. 29 Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi
furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul
tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat
răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei,
ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea
acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile
structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de
execuţie în vigoare la data realizării ei.
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