
 
HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 ianuarie 2018 
pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 
achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

EMITENT:  
Guvernul 
PUBLICAT ÎN:  
Monitorul Oficial nr. 26 din 11 ianuarie 2018 

 
Data Intrarii in vigoare: 11 Ianuarie 2018 

------------------------------------------------------------------------- 

, şi al art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 
 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
  ART. 1 
  Se aprobă condiţiile 
 generale şi specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de 
achiziţie publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect exclusiv execuţia de lucrări şi care 
sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri 
nerambursabile şi/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor 
legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea 
nr. 98/2016 
 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, având cuprinsul 
prevăzut în anexa nr. 1. 

  ART. 2 
  Se aprobă condiţiile 
 generale şi specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de 
achiziţie publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia de 
lucrări şi care sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv 
fonduri nerambursabile şi/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform 
prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. 
a) din Legea nr. 98/2016 
, cu modificările şi completările ulterioare, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2. 

  ART. 3 
  (1) Prezenta hotărâre se aplică în cazul contractelor prevăzute la art. 1 şi 2 care sunt 
aferente procedurilor de achiziţie publică sau sectorială iniţiate după data intrării sale în 
vigoare. 
  (2) Contractele prevăzute la art. 1 şi 2, aferente unor proceduri de achiziţie publică sau 
sectorială iniţiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se supun dispoziţiilor 
legale în vigoare la data iniţierii procedurilor în cauză, în tot ceea ce priveşte încheierea, 
modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea respectivelor contracte. 
  (3) Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul contractelor din cadrul proiectelor finanţate 
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi aprobate înainte de data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 



  (4) Autorităţile/Entităţile contractante pot utiliza condiţiile generale şi specifice, 
împreună cu modelul-cadru de acord contractual, prevăzute la art. 1 sau 2, pentru contractele 
de achiziţie publică sau sectorială de lucrări a căror valoare totală estimată, conform 
prevederilor legale, este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 98/2016 
, cu modificările şi completările ulterioare. 

  ART. 4 
  Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 şi 2, se aplică cu respectarea 
întocmai a Legii nr. 98/2016 
, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 
 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016 
 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 
 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a legislaţiei în vigoare 
incidente, inclusiv în domeniul disciplinei şi calităţii în construcţii, care sunt prioritare. 

  ART. 5 
  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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