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Niculeasa Law Firm obtine pentru un jucator important din domeniul constructiei
de drumuri, in relatia cu o unitate administrativ teritoriala, prejudicii de peste 10
mil. lei pentru încetarea abuziva a unui Contract FIDIC, inclusiv profitul nerealizat
Reprezentând o asociere de firme în domeniul constructiei de drumuri, Niculeasa Law Firm a obtinut, prin
hotarârea definitiva a Curtii de Apel Ploiesti, obligarea beneficiarului unui contract încheiat în baza
regulilor internationale FIDIC, la plata prejudiciului cauzat de încetarea abuziva a contractului, inclusiv a
profitului nerealizat al antreprenorului de peste 2 milioane de lei.
Instanța a fost chemata sa analizeze încetarea unui contract încheiat conform modelului FIDIC, urmând a
determina în sarcina carei parti se impune retinerea culpei, conditie esentiala în vederea angajarii raspunderii civile
contractuale, precum si a evalua prejudiciul generat.
Instanta a retinut culpa exclusiva a beneficiarului (Unitate Administrativ Teritoriala) apreciind ca nu va produce
efecte juridice rezilierea contractului notificata de catre beneficiar câta vreme neexecutarea invocata drept temei
este rezultatul propriei culpe. Prin aceasta, instanta a înlaturat argumentele beneficiarului fundamentate pe
prezumtia de culpa a debitorului obligatiei de executie a lucrarii, retinând operarea în favoarea celui din urma a
unei cauze exoneratoare de raspundere si anume exceptia de neexecutare.
Concret, prin solutia obtinuta s-a statuat ca nu poate fi retinuta culpa antreprenorului pentru neexecutarea lucrarii
câta vreme beneficiarul îsi nesocoteste obligatia de întocmire integrala, completa si actualizata a proiectului tehnic,
conform realitatii din teren. Solutia obtinuta clarifica îndinderea si limita obligatiilor anteprenorilor, acestia
neputând fi tinuti responsabili pentru erorile în proiectare sau neconcordantele dintre proiect si conditile reale, care
fac imposibila executarea lucrarilor conform proiectelor înaintate antreprenorilor. Totodata aceasta solutie
responsabilizeaza autoritatile beneficare care de cele mai multe ori întocmesc proiecte de lucrari neadadptate
situatiei din teren, pentru a se încadra în anumite tinte bugetare, ulterior punând orice risc în sarcina anteprenorilor.
Data fiind angajarea raspunderii civile contractuale a beneficiarului, Curtea de Apel Ploiesti, recunoaste dreptul
antreprenorului la repararea integrala a prejudiciului si acorda acestuia atât paguba efectiv suferita, constând în
contravaloarea lucrarilor efectuate si neachitate, cât si beneficiul nerealizat de peste 2 milioane de lei.
Esentiala pentru solutia obtinuta este aplicarea interpretarii autonome a notiunii de bun, ce a extins sfera protectiei
conferite de art. 1 din Protocolul CEDO inclusiv asupra unei creante constând în profitul ce s-ar realiza ca urmare
a executarii contractului, câta vreme din circumstantele cauzei reies suficiente elemente care sa contureze o
speranta legitima a antreprenorului de valorificare a creantei sale.
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