Aplicarea conditiilor de contractare FIDIC- subiect de interes pentru Banca Mondiala

Reprezentanţii Băncii Mondiale au analizat, în România modul de aplicare a condiţiilor de
contractare FIDIC în cadrul contractelor cu finanţare europeană. Au fost organizate întâlniri cu
caracter consultativ la care au participat :
- Autorităţi Contractante: Consilii Judeţene, Primării etc.;
- Proiectanţi;
- Consultanţi;
- Antreprenori;
- diverşi alţi specialişti.

-

Pe data de 23.07.2013 reprezentatii Bancii Mondiale, in cadrul unei intalniri la care au
participat factorii enumerati mai sus, si-au prezentat punctul de vedere. Au rezultat
urmatoarele:
Se doreste cresterea numarului de contracte in care sa fie aplicate conditiile de
contractare FIDIC (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Ministerul Fondurilor Europene).
Probleme depistate:
a) Cele mai multa de natura tehnica (operationala).
b) Multe corectii financiare aparute in derularea contractelor (plangeri din partea
autoritatilor contractante).
c) Carente in legislatia romaneasca (achizitii publice, proiectare, etc.)
d) Slaba pregatire a personalului administrativ cooptat in derularea proiectelor.
e) Importanta alegerilor conditiilor de contract FIDIC ( rosu sau galben).
Din partea factorilor prezenti la intalnire au fost evidentiate urmatoarele probleme de
natura generala:
-

contractele sunt în dezechilibru total in favoarea Beneficiarului datorită
NUMEROASELOR CONDITII SPECIALE, denaturându-se spiritul condiţiilor
contractuale FIDIC;
majoritatea Riscurile sunt suportate de către Antreprenor;
Condiţiile Generale FIDIC sunt complet distorsionate de Condiţiile Speciale, împreuna
cu "Cerinţele Beneficiarului", ceea ce duce la incoerenţe contractuale si subclauze
auto-contradictorii.

In finalul intalnirii, participantii au cazut de acord asupra necesitatii concretizarii
urmatoarelor masuri:
- Armonizarea prevederilor OUG 34/2006, privind achizitiile publice cu HG 264/2003,
privind conditiilor de acordare a avansului si a Legii 10/1995, Legea Calitatii in
constructii, prin implicarea MFP, MDRAP si MFE.
- Organizarea de cursuri de instruire pentru reprezentanţii Autorităţilor Contractante
privind aplicarea Condiţiilor de Contract FIDIC;
- Aplicarea Condiţiilor de Contract FIDIC (Roşu şi Galben) cu cât mai puţine Condiţii
Speciale;
Asigurarea ritmicitatii finantarii lucrarilor, evitându-se pe cât posibil suspendarea
platilor.
- Cresterea procentului (asigurarea minima de 10%) pentru „DIVERSE SI
NEPREVĂZUTE” in listele de cantitati.
- Promovarea articolelor comasate în detrimentul indicatorilor de deviz in Listele de
Cantităţi.

-

Interpretarea corecta a termenului de lucrări eligibile. În opinia participanţilor toate
lucrările executate in cadrul proiectului sunt pentru proiect şi, în consecinţă, eligibile.
Asigurarea de specialişti pentru Autorităţile Contractante în vedere întocmirii Caietelor
de Sarcini pentru lucrări şi servicii;
Evaluarea foarte atenta de catre comisiile abilitate a ofertelor de lucrări si servicii.
Eliminarea operatorilor economici neperformanţi.

