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RISCURI NOI PENTRU 

CONTRACTELE DE CONSTRUCTII 
 

Contractele de Achizitii Publice (AP), reglementeaza cadrul 

juridic privind relatiile intre o Autoritate Contractanta, iar atunci cand 

aceasta este o unitate Administrativ-Teritoriala  (o vom numi in 

continuare prescurtat AC-AT), si firmele contractoare pentru lucrari de 

constructii (numite in continuare Contractori), fie ca este vorba de 

contractul cadru definit de OUG 34/2008 (cu completarile si 

modificarile ulterioare), fie ca este vorba de o forma de Contract 

FIDIC (Cartea Galbena sau Cartea Rosie), trebuiesc completate cu 

clauze specifice care sa reglementeze drepturile si obligatiile reciproce 

produse de impactul OUG 46/2013 - privind criza financiară şi 

insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale asupra contractelor 

de achizitii publice pentru lucrari de constructii. 

In aceste conditii, Contractorii trebuie sa-si revizuiasca major si 

sa-si completeze modalitatea de abordare a riscului in proiecte, respectiv 

metodologia de planificare, monitorizare si control a Managementului 

Riscurilor, care sa asigure reducerea impactului potential produs de 

OUG 46/2013 asupra desfasurarii contractelor (in special contractele de 

AP incheiate de AC-AT pentru lucrarile de constructii). Deoarece 

contractele pentru lucrari de constructii se desfasoara pe perioade de 

timp destul de indelungate (de la cateva luni de zile pana la cativa ani), 

iar criza financiara isi pune major amprenta asupra societatii romanesti 

in ansamblu (impactind principalii factori politici, economici, 

sociologici si legislativi), in conditiile aprobarii OUG 46/2013, Planul 

de Management a Riscurilor si Planul de Raspuns la Risc trebuie sa 

devina elemente de o importanta majora pentru orice Contractor. 

 

Ing. Marius GAITAN, PMP 

Senior Project Manager & Civil Engineer   

 

 

 

PRIVIND CRIZA FINANCIARĂ ŞI INSOLVENŢA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

ASUPRA CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII 

MANAGEMENT DE PROIECT 
IN CONSTRUCTII 

Programele educationale 

pentru Project Management in 

Constructii dezvoltate de 

EUROPROIECT ESTATE® sunt în 

prezent unele dintre cele mai bune si 

eficiente din Romania in acest 

domeniu, atit datorita modului de 

structurare a cursurilor - conform 

PMI® USA (Project Management 

Institute) - a modului de organizare, 

cit si experientei echipei de 

specialisti si traineri Certificati ANC.  

Educaţia va face tot mai 

mult diferenţa dintre companiile care 

progresează şi cele care rămân în 

urmă. Evoluţiile recente de pe piaţa 

Managementului de Proiect mondial 

au ajuns în prim planul atenţiei iar 

utilizarea principiilor, tehnicilor si 

uneltelor de PM este o necesitate.   
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     EUROPROIECT ESTATE® 

este o companie de Training si 

Dezvoltare Organizationala.  

     Scopul activităţii noastre, îl 

constituie formarea unui nucleu de 

profesionişti in domeniul 

Managementului de Proiect, in 

special in Industria Conctructiilor  

Civile, Industriale, Agricole, 

Instalatii, Drumuri si Poduri  care să 

asigure un fundament solid 

abordarii proiectelor.   

     Prin profesionalizarea acestui 

segment vom putea obtine in 

perspectiva rezultate marcabile, 

care sa-si puna amprenta asupra 

modului de abordare a proiectelor. 

http://www.your-url-goes-here.com/
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ASUPRA CONTRACTELOR DE CONSTRUCTII 

La nivel organizational este recomandabil sa se utilizeze  

ISO 31000:2009 – Managementul Riscului – pentru organizarea 

managementului riscurilor organizationale ( ERM  - Enterprise Risk 

Management ).  La nivel proiect (contract) este necesar ca Managerul 

de Proiect sa racordeze procesele de management a riscului pentru 

fiecare proiect, la sistemul de management a riscurilor 

organizationale.  

 Practic, impactul produs de intrarea in insolventa a unui   

AC-AT asupra unui contract pentru lucrari de constructii, poate sa 

afecteze in lant, atit Contractorul cat si pe toti subcontractorii si 

furnizorii de materiale de constructii implicati direct sau indirect in 

contract. 

 In aceste conditii, utilizarea unei metodologii de management 

de proiect si numirea unui Manager de Proiect ce are competentele 

necesare pentru asigurarea si dezvoltarea unui Plan de Proiect, care 

sa includa obligatoriu si Planul de Management a Riscurilor poate 

reduce substantial impactul provocat de intrarea in insolventa a unei 

AC-AT. Aceasta necesita ca factorii de decizie (Top Managementul si 

Managementul Executiv) sa acorde atentie sporita managementului 

riscurilor fiecarui proiect.   

 

 

 

 

OPORTUNITATEA DE A COLABORA CU PROFESIONISTI IN MANAGEMENT DE PROIECT 

TRANSMITETI SOLICITAREA DVS. LA :  OFFICE@EUROPROIECT.RO  
 

 

“Intrarea in insolventa a unei  unitati Administrativ-Teritoriale, conform  OUG 

46/2013 poate produce un impact negativ major asupra Contractorului” 
 

  
 
 

 

 

         In ramura constructiilor, Managementul 

Riscurilor de catre proprietarii proiectului 

reprezinta cel mai important factor pentru 

succesul proiectului. Imbunatatirea abilitatilor 

manageriale in Managementul Riscului in 

industria constructiilor este  acum mai 

importanta decit in trecut.  

Nu mai este suficient doar sa se aplice 

reguli simple si tehnici clasice de management 

a riscurilor, asteptind la rezultate bune.   

Intrarea in insolventa a unei  unitati 

Administrativ-Teritoriale conform  OUG 

46/2013 poate produce un impact major 

asupra Contractorului, avind consecinte 

deosebit de grave si poate duce pana la intrarea 

in faliment a firmei contractoare.         

Procesul prin care se decide 

modalitatea in care se concepe si se planifica 

managementul  riscurilor asociate activitatilor 

proiectului are ca rezultat un Plan de 

Management a Riscurilor, care documenteaza 

procedurile pentru managementul  riscurilor din 

cadrul proiectului . 
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RISCUL IN PROIECTELE DE CONSTRUCTII 
 
 Organizatiile percep riscul ca un efect al incertitudinii asupra 

obiectivelor organizationale si sunt dispuse sa accepte un anumit grad de 

risc, numit Toleranta la Risc. Cu cit toleranta la risc este mai mare, cu atit 

mai mult proiectele sunt mai expuse la diversi factori de risc. 

 Riscurile care reprezinta amenintari asupra proiectului pot fi 

acceptate numai daca acesta au toleranta echilibrata de anumite recompense 

tangibile ce pot fi obtinute in mod real sau daca riscul este acceptat. 

Deoarece diferite persoane pot avea perceptii, atitudini si abordari diferite 

asupra riscurilor  proiectului, este necesar sa se dezvolte o modalitate de 

abordare consistenta a riscurilor. Raspunsul la Risc reflecta perceptia unei 

organizatii intre luarea in considerare a riscurilor si evitarea lor. 

Scopul managementului riscurilor este identificarea factorilor de 

risc ai unui proiect si stabilirea unui Plan de Management al Riscurilor, 

pentru a minimiza probabilitatea de a afecta negativ proiectul. 

Planul de Management a Riscurilor trebuie sa defineasca 

modalitatile in care vor fi conduse activitatile de management a riscurilor 

pentru proiect. Planificarea procesului de management a riscurilor este 

importanta deoarece imbunatateste probabilitatea de succes a proiectului, 

asigura vizibilitate pentru riscurile identificate si furnizeaza resurse 

suficiente si timp pentru managementul riscurilor proiectului. 

Utilizarea unor tehnici precum “Valoarea Monetara Asteptata” - 

Ex$V, sau “Arbori Decizionali” pot asigura o fundamentare pentru 

dimensionarea Rezervei Bugetare pentru Risc, insa recomandarea noastra 

este sa se utilizeze Analiza Monte Carlo si diagrame Tornado care ofera o 

perspectiva imediata pentru luarea deciziilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL RISCURILOR 
MEREU IN ACTUALITATE 

Pierderile imense, falimentele 

unor companii care aveau o cifră de 

afaceri remarcabila,  au pus în lumină 

fragilitatea unor structuri şi au arătat 

carenţele unor companii ce păreau 

infailibile. Incălcarea unor principii 

bine statuate care stau la baza 

abordarii investitiilor prin proiecte, 

portofolii si programe, utilizind tehnici 

de management-control a dus uneori la 

falimentul unor companii. Nu se stie 

până unde cunoaşterea insuficientă, 

chiar din partea conducătorilor unor 

mari companii a fost de vină, sau dacă 

orbirea a venit din dorinţa de profit, 

din mirajul că acesta poate fi obtinut 

oricum, fără risc. Fapt este că iluziile 

s-au transformat în pierderi iar 

impactul riscurilor a fost major. 

Uneori lecţia a fost învăţată 

târziu, pierderile descoperite au avut 

dimensiuni astronomice, iar efectele 

vor fi resimţite mult timp de aici 

înainte.      

MANAGEMENTUL RISCULUI 

 

 

 

“La nivel organizational este recomandabil sa se utilizeze  

ISO 31000:2009 – Managementul Riscului” 

 

PLANUL DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI TREBUIE SA INCLUDA OBLIGATORIU SI  

PLANUL DE MANAGEMENT A RISCULUI. 

 

RISC 

Analiza Calitativa  
 Probabilitate 
 Impact 
 
Analiza Cantitativa  
 Ex$V 
 Decision Tree 
 Monte Carlo 
 Tornado 
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“Utilizarea unor tehnici specifice managementului riscurilor poate asigura o 

fundamentare buna pentru dimensionarea Rezervei Bugetare pentru Risc.” 
 

 

EUROPROIECT ESTATE® asigura servicii de 

consultanta si training pentru managementul proiectelor de 

constructii :  

 Management de Proiect ;  

 Planificarea, Monitorizarea si Controlul Proiectelor de 

Constructii ;  

 Planificarea si controlul financiar al proiectelor ;  

 Planificarea si controlul achizitiilor  ; 

 Planificarea si controlul riscurilor – Managementul Riscurilor. 
 

Grupul de specialisti EUROPROIECT ESTATE® este format din 
ingineri constructori si economisti, cu o vasta experienta (proiectare, 
executie, expertiza si management) de peste 30 de ani in proiecte de 
constructii. 

 
555 Street Address, Suite 555 
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