
ANEXA* 
 

CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI DE INCHIDERE A 
MINELOR SI REFACERE A MEDIULUI / CONSERVARE 

LA MINA………………. 
 
1. Părţile contractante 
 
Între  
Autoritatea contractantă…………………………………………………………………adresa 
sediului………………..…………………………………....telefon/fax…………..……………
număr de înmatriculare…………………………….…..cod fiscal…………………..……..cont 
trezorerie…………………………………….reprezentată prin (numele conducatorului) 
………………………………………………..….funcţia………………………………………. 
în calitate de beneficiar 
şi 
antreprenorul (denumirea)………………………………………………………………..adresa 
sediului……………………………………………………..…telefon/fax………………..……
număr de înmatriculare…………………………..……cod fiscal………………..cont 
(trezorie, bancă)………………………………………..reprezentat prin (numele 
conducătorului)……………………………………..…………funcţia………………………… 
în calitate de executant, 
 
a intervenit prezentul contract. 
 
2. Obiectul şi preţul contractului 
 
2.1 Antreprenorul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină (denumirea 
lucrării)…………………………………………………….., în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
2.2 Beneficiarul se obligă să plătească executantului preţul de………………. mii lei pentru 
execuţia, finalizarea şi întreţinerea (denumirea lucrării)………………………………….. 
2.3 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor 
conform graficului de plăţi, este de………………………mii lei, din care T.V.A. 
………………mii lei. 
 
3. Durata contractului 
 
Antreprenorul se obligă să execute şi să finalizeze (denumirea 
lucrării)…………………………………………………, aşa cum este prevazut în graficul de 
execuţie, în decurs de (luni calendaristice)………, de la data intrării în vigoare a contractului. 
 
4. Aplicabilitate 
 
Contractul de execuţie intră în vigoare după constituirea garanţiei bancare de bună execuţie, 
aşa cum s-a convenit la pct. 11, la data de (se precizează data la care intră în vigoare 
contractul)…………………………….. 
 

 
*) Anexa este reprodusa in facsimil 
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PARTEA I – CONDIŢII GENERALE 
 
 
5. Definiţii şi interpretare 
 
5.1 Definiţii 
 
În înţelesul prezentelor condiţii, următorii termeni se definesc astfel: 
 
(a) „Beneficiar” înseamnă autoritatea contractantă, precum şi succesorii legali ai unei astfel 

de persoane juridice, pentru dobândirea de lucrări sau servicii destinate conservării şi 
închiderii „minelor” şi refacerii mediului afectat. 

(b) „Antreprenor” înseamnă ofertantul, precum şi succesorii legali ai unei astfel de 
persoane juridice, caruia i se atribuie „contractul” de achiziţie publică, în urma 
aplicării uneia dintre procedurile prevăzute in OUG nr. 60-2001. 

(c) „Subantreprenor” înseamnă orice persoană juridică, precum şi succesorii legali ai unei 
astfel de persoane, desemnată în contract ca subantreprenor pentru o parte din lucrări, 
sau orice persoană căreia i-au fost subcontractate, ulterior semnării „contractului”, 
lucrări de către „antreprenor”, cu consimţământul „firmei de dirigenţie”. 

(d) „Firmă de dirigenţie” înseamnă ofertantul, precum şi succesorii legali ai unei astfel de 
persoane juridice, căreia i se atribuie „contractul” de monitorizare (urmărire) a 
execuţiei lucrărilor de conservare şi închidere a minelor şi refacere a mediului afectat 
de către „beneficiar”, în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute in OUG nr. 
60-2001. 

(e) „Reprezentantul” „firmei de dirigenţie” înseamnă o persoană desemnată de „firma de 
dirigenţie”, conform prevederilor subclauzei 14.2. 

(f) „Contract” înseamnă „contractul” de servicii care are ca obiect prestarea unuia sau mai 
multor servicii pentru executarea lucrărilor de conservare şi inchidere a minelor şi 
refacere a mediului afectat, care cuprinde şi prezentele condiţii, specificaţiile, 
desenele, devizul, oferta, scrisoarea de acceptare, acordul contractual (dacă a fost 
încheiat) şi alte asemenea documente care sunt în mod expres incluse în scrisoarea de 
acceptare sau în acordul contractual. 

(g) „Specificaţii” înseamnă specificaţiile privind „lucrările” incluse în „contract”, precum 
şi orice modificări ale acestora sau adăugiri la acestea făcute conform prevederilor 
clauzei 22 sau solicitate de „antreprenor” şi aprobate de „firma de dirigenţie”. 

(h) „Desene” înseamnă toate desenele, calculaţiile şi informaţiile tehnice, şi alte informaţii 
de natură similară furnizate de „firma de dirigenţie” „antreprenorului” în cadrul 
„contractului”, precum şi toate desenele, calculaţiile, probele, proiectele, modelele, 
manualele de utilizare şi manualele de întreţinere, precum şi alte informaţii tehnice de 
aceeaşi natură puse la dispoziţie de „antreprenor” şi aprobate de „firma de dirigenţie”. 

(i) „Deviz” înseamnă lista de cantităţi, preţurile unitare şi costul lucrărilor, ca parte a 
ofertei. 

(j) „Ofertă” înseamnă documentaţia întocmită de antreprenor pentru executarea lucrărilor 
de conservare, închidere a minelor şi refacere a mediului afectat, inclusiv pentru 
remedierea defectelor rezultate şi transmisă „beneficiarului”. 

(k) „Scrisoarea de acceptare” înseamnă documentul întocmit de „beneficiar” şi transmis 
„antreprenorului” pentru a-l înştiinţa că i-a fost acceptată oferta. 

(l)  „Data începerii” înseamnă data la care „antreprenorul” primeşte notificarea privind 
începerea lucrărilor, notificare emisă de „firma de dirigenţie” în conformitate cu 
subclauza 15.1. 
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(m) „Termen de finalizare” înseamnă perioada de timp pentru executarea lucrărilor şi 
efectuarea testelor la finalizarea „lucrărilor” sau a oricărei secţiuni sau părţi ale 
acestora, aşa cum este prevăzută în contract, calculată începând de la „data începerii”. 

(n) „Teste la finalizare” înseamnă testările specificate în contract sau asupra cărora s-a 
căzut de acord de către „firma de dirigenţie” şi „antreprenor”, testări ce trebuie 
efectuate de „antreprenor” înainte ca lucrările sau oricare secţiune a acestora să fie 
recepţionată de „beneficiar”. 

(o) „Certificat de recepţie” înseamnă documentul de avizare a plăţii emis în conformitate 
cu subclauza 15.11 a prezentului „contract”. 

(p) „Preţ contractual” înseamnă suma specificată în „scrisoarea de acceptare” ca sumă de 
plată către „antreprenor” pentru executarea şi finalizarea lucrărilor şi pentru 
remedierea oricăror defecte ale acestora, în concordanţă cu prevederile „contractului”. 

(q) „Sume reţinute” înseamnă totalitatea sumelor de bani reţinute de către „beneficiar” în 
conformitate cu subclauza 19.2 (a). 

(r) „Certificat de plată parţială” înseamnă documentul de avizare a plăţii emis de „firma 
de dirigenţie”, în afară de „certificatul de plată finală”. 

(s) „Certificat de plată finală” înseamnă documentul de avizare a plăţii emis de „firma de 
dirigenţie”” în conformitate cu subclauza 19.8. 

(t) „Lucrări” înseamnă lucrările „permanente” şi „lucrările temporare” sau oricare din 
acestea, după caz. 

(u) „Lucrări permanente” înseamnă lucrările ce trebuie executate (inclusiv instalaţiile), în 
conformitate cu prevederile „contractului”. 

(v) „Lucrări temporare” înseamnă lucrările de orice fel (altele decât echipamentele 
„antreprenorului”), necesare pentru executarea „lucrărilor” şi pentru remedierea 
oricăror defecte ale acestora. 

(w) „Instalaţie” înseamnă utilaje şi echipamente prevăzute a face parte sau făcând parte 
din „lucrările permanente”. 

(x) „Echipamentele antreprenorului” înseamnă toate utilajele şi lucrările de orice natură 
(altele decât „lucrările temporare”) necesare pentru executarea şi finalizarea 
„lucrărilor” şi pentru remedierea oricăror defecte ale acestora. 

(y) „Secţiune” înseamnă o parte a „lucrărilor”, identificată în mod specific ca secţiune în 
cadrul „contractului”. 

(z) „Şantier” înseamnă perimetrele puse la dispoziţie de „beneficiar”, unde urmează a se 
executa „lucrările”, precum şi alte perimetre menţionate în mod specific în contract ca 
făcând parte din „şantier”. 

(aa) „Cost” înseamnă totalitatea cheltuielile justificate şi înregistrate sau care urmează a fi 
înregistrate, fie pe şantier sau în afara acestuia, incluzând regiile, şi alte speze ce pot fi 
justificabil repartizate în legătură cu acestea, neincluzând însă nici o marjă de profit. 

(bb) „Zi” înseamnă zi calendaristică. 
(cc) „Scris” înseamnă orice comunicare scrisă de mână, dactilografiată sau tipărită, inclusiv 

transmisii prin telex, cablu sau fax . 
(dd) „Recepţia la terminarea lucrărilor” reprezintă recepţia efectuată la terminarea completă a 

lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată 
separat. 

(ee) „Recepţia finală” reprezintă recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
(ff) „Perioada de garanţie” reprezintă perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi 

terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia 
antreprenorul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute 
datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor 
reglementărilor tehnice aplicabile. 
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(gg) „Cartea tehnică a construcţiei” reprezintă ansamblul documentelor tehnice referitoare 
la proiectarea, execuţia recepţia, exploatarea si urmărirea comportării în exploatare a 
construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele şi 
evidenţele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a 
construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp. 

 
 
5.2 Titluri si subtitluri 
 
Titlurile si subtitlurile din prezentele „norme” nu vor fi considerate ca parte a acestora, şi nici 
nu vor fi luate în considerare la interpretarea sau redactarea acestora sau a „contractului”. 
 
5.3 Interpretare 
 
Cuvintele desemnând persoane sau grupuri de persoane vor include instituţii, firme şi 
organizaţii având personalitate juridică, aşa cum sunt nominalizate în contract. 
 
5.4 Singular si plural 
 
Cuvintele la singular desemnează şi pluralul lor, şi viceversa, acolo unde este cerut de 
context. 
 
5.5 Notificări, accepturi, aprobări, certificate şi decizii 
 
Acolo unde în „contract” este prevăzută darea sau emiterea de către entităţile implicate a 
oricărei notificări, accept, aprobare, certificat sau decizie acestea se vor face în scris, iar 
cuvântul „notificare”, „accept”, „aprobare”, „certificat” sau „decizie” va fi interpretat în 
consecinţă. 
 
6. Documente contractuale 
 
6.1 Prioritatea documentelor contractuale 
 
Documentele ce formează „contractul” trebuie considerate ca fiind reciproc explicative. În 
cazul unor ambiguităţi sau discrepanţe, acestea trebuie explicate şi rectificate de către „firma 
de dirigenţie”, care ulterior va emite către „antreprenor” instrucţiuni asupra acestora. 
Prioritatea documentelor ce formează „contractul”, dacă în acesta nu este specificat altfel, este 
următoarea: 

(1)  scrisoarea de acceptare; 
(2)  caietul de sarcini însoţit de metoda de măsurare ; 
(3) oferta (oferta tehnică şi oferta financiară); 
(4)  graficul de execuţie a lucrărilor ; 
(5) orice alte documente ce fac parte din contract. 

 
6.2 Păstrarea şi punerea la dispoziţie a desenelor şi a documentaţiei 
 
Desenele vor rămâne în custodia exclusivă a „firmei de dirigenţie”, „beneficiarul” va pune gratuit 
la dispoziţia „antreprenorului” două copii ale desenelor. „Antreprenorul” va face pe propria 
cheltuială orice alte copii suplimentare care îi sunt necesare. În afara cazului în care este strict 
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necesar pentru scopurile „contractului”, „desenele”, „specificaţiile” şi alte documente furnizate de 
„beneficiar” sau de „firma de dirigenţie”, nu vor fi transmise sau divulgate de către „antreprenor” 
unei terţe părţi fără acceptul „firmei de dirigenţie”. La emiterea „certificatului de bună execuţie”, 
„antreprenorul” va returna „firmei de dirigenţie” toate „desenele”, „specificaţiile” şi celelalte 
documente furnizate conform „contractului”. 
„Antreprenorul”  va furniza „firmei de dirigenţie” patru copii ale tuturor „desenelor”, 
„specificaţiilor” şi ale altor documente emise de „antreprenor” şi aprobate de „firma de dirigenţie” 
în conformitate cu subclauza 6.7, împreună cu o copie ce poate fi reprodusă a oricărui material ce 
nu poate fi reprodus la acelaşi standard calitativ prin fotocopiere. La cererea scrisă a „firmei de 
dirigenţie”, „antreprenorul ” va furniza un număr de copii ale „desenelor”, „specificaţiilor” sau ale 
altor documente, pentru folosinţa „beneficiarului”, care va plăti costul acestora. 
 
6.3 O copie a desenelor va fi păstrată pe şantier 
 
O copie a „desenelor”, pusă la dispoziţia „antreprenorului” sau furnizată de acesta va fi 
păstrată de „antreprenor” pe “şantier”, respectivele “desene” urmând a fi disponibile la orice 
moment rezonabil pentru verificare şi utilizare de către „firma de dirigenţie” şi de către 
oricare altă persoană autorizată în scris de „firma de dirigenţie”. 
 
6.4 Întreruperea lucrărilor 
 
„Antreprenorul” va remite „firmei de dirigenţie” o notificare, cu o copie pentru „beneficiar”, 
ori de câte ori planificarea sau execuţia „lucrărilor” este probabil să fie întârziată sau 
întreruptă, în afară de cazul în care „firma de dirigenţie” emite un desen suplimentar sau o 
instrucţiune suplimentară într-un interval de timp rezonabil. Notificarea va include detalii 
asupra desenului sau instrucţiunii solicitate şi a motivului şi a datei până la care aceasta este 
solicitată, cât şi despre orice întârziere sau întrerupere probabilă în cazul în care termenul este 
depăşit. 
 
6.5 Întârzieri şi costurile întârzierii desenelor 
 
Dacă „antreprenorul” înregistrează întârzieri şi/sau costuri suplimentare din cauza 
imposibilităţii „firmei de dirigenţie” de a remite într-un interval de timp considerat rezonabil 
în orice condiţii, oricare din desenele sau instrucţiunile pentru care „antreprenorul” a făcut 
notificarea în conformitate cu subclauza 6.4, „firma de dirigenţie”, după consultarea cu 
„beneficiarul” şi „antreprenorul”, va decide: 

(a) orice prelungire a termenului la care „antreprenorul” este îndreptăţit potrivit 
subclauzelor 15.4, 15.5 şi 15.6 ; 

(b) volumul rezultat al costurilor, care va fi adăugat la „preţul contractual”, şi va 
notifica în consecinţă, furnizând şi o copie pentru „beneficiar”. 

 
 
6.6 Antreprenorul nu remite desenele 
 
În cazul în care „firma de dirigenţie” este în incapacitate de a emite oricare din desene sau 
instrucţiuni având drept cauză netrimiterea de către „antreprenor” a „desenelor”, 
„specificaţiilor” sau a altor documente pe care acesta este dator să le trimită potrivit 
„contractului”, situaţia va fi luată în considerare de „firma de dirigenţie” în adoptarea deciziei 
menţionate în subclauza 6.5. 
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6.7 Desene şi instrucţiuni suplimentare 
 
„Firma de dirigenţie” va avea competenţa de a emite pentru „antreprenor”, după caz, acele 
„desene” şi „instrucţiuni” suplimentare, aşa cum este necesar în scopul execuţiei şi finalizării 
în mod corespunzător şi adecvat a „lucrărilor” şi pentru remedierea oricăror defecte ale 
acestora. „Antreprenorul” este obligat să procedeze în acelaşi mod. 
 
6.8 Lucrari permanente proiectate de „antreprenor” 
 
Acolo unde în „contract„ se specifică în mod expres că o parte a „lucrărilor permanente” va fi 
proiectată de „antreprenor”, acesta va trebui sa remită „firmei de dirigenţie” spre aprobare: 

(a) acele desene, specificaţii, calculaţii şi alte informaţii după cum este necesar pentru 
a convinge „firma de dirigenţie” de aplicabilitatea şi necesitatea proiectului 
respectiv ; 

(b) manuale de operare şi întreţinere împreună cu desene ale „lucrărilor permanente” 
finalizate, în detalii suficiente pentru a permite „beneficiarului” să opereze, 
întreţină, demonteze, reasambleze şi modifice „lucrările permanente” care 
incorporează acel proiect. „Lucrările” nu vor fi considerate finalizate, în scopul 
recepţionării în conformitate cu clauza 15.11, până când aceste manuale de operare 
şi întreţinere, împreună cu desenele „lucrărilor finalizate”, nu au fost remise „firmei 
de dirigenţie” şi aprobate de aceasta. 

 
6.9 Aprobarea nu exonerează de răspundere 
 
Aprobarea dată de „firma de dirigenţie”, în conformitate cu subclauza 6.8, nu va exonera 
„antreprenorul” de nici una din responsabilităţile sale contractuale. 
 
7. Standarde 
 
7.1 Respectarea standardelor 
 
Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 
propunerea sa tehnică. 
 
7.2 Calitatea materialelor, instalaţiilor şi a execuţiei 
 
Toate materialele, instalaţiile şi procedurile de lucru vor fi: 

a) de natura celor descrise în „contract” şi în conformitate cu instrucţiunile „firmei de 
dirigenţie”; 

b) supuse periodic acelor teste ce pot fi cerute de către „firma de dirigenţie”, la locul în 
care au fost fabricate, produse sau preparate, sau pe „şantier”, sau în orice alt loc sau 
locuri specificate în „contract”. 

„Antreprenorul” va asigura asistenţa, mâna de lucru, electricitatea, combustibilii, depozitele, 
aparatele şi instrumentele după cum este în mod normal necesar pentru examinarea, măsurarea 
şi testarea oricăror materiale şi utilaje, şi va furniza pentru testare probe de materiale conform 
selecţiei şi solicitărilor „firmei de dirigenţie”, înainte de includerea acestora în lucrari. 
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7.3 Costurile probelor 
 
Toate probele vor fi furnizate de către „antreprenor” pe cheltuiala proprie, dacă furnizarea 
acestora este în mod clar prevăzută în „contract”. 
 
7.4 Costurile testelor 
 
Costul oricăror teste va fi suportat de către „antreprenor” dacă este vorba de un test: 

a) implicat în mod clar în „contract” ; 
b) stabilit prin „contract” (doar în cazurile unor teste de rezistenţă sub sarcină sau a unui 

test pentru a stabili dacă proiectarea oricărei lucrări terminate sau parţial terminate 
corespunde scopurilor căror le este destinată), în detalii suficient de amănunţite încât 
să dea „antreprenorului” posibilitatea de a stabili un preţ sau de a lăsa o marjă pentru 
aceasta în „oferta” sa. 

 
7.5 Costurile testelor neprevăzute în contract 
 
Dacă orice test cerut de „firma de dirigenţie” care este: 

a) neimplicat sau prevăzut prin „contract”, confirm clauzei 7.4; 
b) (în cazurile mai sus menţionate), nedetaliat astfel ; 
c) (deşi prevăzut şi detaliat) cerut de către „firma de dirigenţie” să aibă loc în altă parte 

decât pe „şantier” sau la locul fabricării sau pregatirii materialelor sau instalaţiilor 
testate, demonstrează că materialele, utilajele sau calitatea execuţiei nu corespund 
prevederilor contractuale, în condiţii care să satisfacă „firma de dirigenţie”, atunci 
costurile acestor teste vor fi suportate de către „antreprenor”. În orice alte cazuri se va 
aplica  subclauza 7.6. 

 
7.6 Decizia „firmei de dirigenţie” în cazuri în care nu sunt prevăzute teste 
 
Când se aplică subclauza 7.5, „firma de dirigenţie” va stabili, după consultarea prealabilă cu 
„beneficiarul” şi cu „antreprenorul”: 

a) orice prelungire a termenului la care are drept „anteprenorul” conform subclauzelor 
15.4, 15.5 şi 15.6 ; 

b) cuantumul acestor costuri ce va fi adăugat la „preţul contractual”, şi va anunţa în scris 
„antreprenorul”, trimiţând o copie a înştiinţării şi „beneficiarului”. 

 
7.7 Inspectarea şantierului 
 
„Firma de dirigenţie” şi orice altă persoană autorizată de aceasta va avea acces în „şantier” la 
orice oră rezonabilă, şi la toate atelierele şi locurile în care se produc, fabrică şi prepară 
materiale şi instalaţii pentru lucrări, iar „antreprenorul” va acorda orice facilitate în acest scop 
şi toată asistenţa  necesară în obţinerea dreptului la un astfel de acces. 
 
7.8 Inspecţii şi teste 
 
În timpul produceri, fabricării sau preparării, „firma de dirigenţie” va avea dreptul să 
examineze şi să testeze materialele şi instalaţiile ce urmează a fi furnizate în condiţiile 
„contractului ”. Dacă materialele sau instalaţiile sunt produse, fabricate sau preparate în 
ateliere sau locuri altele decât ale „antreprenorului”, acesta va obţine permisiunea ca „firma de 

Proiect “contract” pentru execuţia lucrărilor de închidere a minelor şi refacere a mediului / conservare 
elaborat conform cu prevederile din O.U.G. nr. 60/2001 şi Ordinul M.F.P/M.L.P.T.L. nr. 1014/2001 
adaptat la procedurile FIDIC 

7



dirigenţie” să pună în practică această inspecţie şi să efectueze teste în acele ateliere sau 
locuri. Aceste inspecţii sau testări nu-l vor degreva pe „antreprenor” de alte obligaţii 
contractuale. 
 
7.9 Date calendaristice pentru efectuarea inspecţiilor şi testelor 
 
„Antreprenorul” va conveni cu „firma de dirigenţie” asupra locului şi momentului în care va 
avea loc inspectarea sau testarea oricăror materiale sau utilaje, în condiţiile prevăzute în 
„contract”. „Firma de dirigenţie” va anunţa „antreprenorul” cu minimum 24 de ore înainte de 
intenţia sa de a pune în practica inspectarea sau de a efectua teste. Dacă „firma de dirigenţie”, 
sau reprezentanţii săi autorizaţi nu se prezintă la data convenită, „antreprenorul” poate, cu 
excepţia cazului când „firma de dirigenţie” stabileşte altceva, să înceapă testările care vor fi 
considerate a fi făcute în prezenţa „firmei de dirigenţie”. „Antreprenorul” va expedia imediat 
„firmei de dirigenţie” copii ale rezultatelor testelor, atestate corespunzător. Dacă „firma de 
dirigenţie” nu a participat la teste, va accepta aceste rezultate ca fiind exacte. 
 
7.10 Respingerea 
 
Dacă la locul şi la ora convenită, conform subclauzei 7.9, materialele sau utilajele nu sunt gata 
de inspecţie sau testare, sau dacă urmare a inspecţiei sau a testării la care se face referire în 
această clauză, „firma de dirigenţie” stabileşte că materialele sau utilajele sunt deficitare sau 
în neconformitate cu condiţiile contractuale, el poate respinge materialele sau utilajele şi va 
anunţa imediat în scris „antreprenorul” în această privinţă. În cadrul înştiinţării, „firma de 
dirigenţie” îşi va argumenta obiecţiile. „Antreprenorul” va remedia cu promptitudine 
deficienţa sau va lua măsuri ca materialele sau utilajele respinse să fie conforme cu 
prevederile contractuale. La solicitarea „firmei de dirigenţie”, testele materialelor sau 
instalaţiilor respinse vor fi făcute sau repetate în aceiaşi termeni şi condiţii. Toate costurile 
înregistrate de „beneficiar” prin repetarea testelor vor fi stabilite de „firma de dirigenţie” după 
consultarea prealabilă cu „beneficiarul” şi „antreprenorul” şi vor putea fi recuperate de la 
„antreprenor” de către „beneficiar”,  putând fi deduse de către „beneficiar” din sumele de plată 
sau ce urmează a fi plătite „antreprenorului”. „Firma de dirigenţie” va informa în scris 
„antreprenorul” în această privinţă şi va trimite o copie în scris şi „beneficiarului”. 
 
7.11 Inspecţii efectuate de persoane independente 
 
„Firma de dirigenţie” poate delega inspectarea sau testarea materialelor sau instalaţiilor 
tehnice unui inspector independent. Orice astfel de delegare se va face conform cu subclauza 
2.4, în înţelesul căreia un astfel de inspector independent va fi considerat ca asistent al „firmei 
de dirigenţie”. „Antreprenorul” va fi înştiinţat în scris de o astfel de numire de către „firma de 
dirigenţie” (cu cel puţin 14 zile înainte). 
 
7.12 Verificarea lucrărilor înainte de acoperire 
 
Nici o parte din lucrări nu va fi acoperită sau ascunsă fără aprobarea „firmei de dirigenţie”, iar 
„antreprenorul” va asigura „firmei de dirigenţie” toate condiţiile pentru a examina şi măsura 
orice parte din lucrări ce este pe punctul de a fi acoperită sau ascunsă. „Antreprenorul” va 
înştiinţa în scris „firma de dirigenţie” ori de câte ori o parte din construcţie este gata sau pe 
cale să fie pregătită pentru examinare. „Firma de dirigenţie” se va prezenta în scopul 
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examinării sau măsurării acestor părţi, fără întârzieri nejustificate. În cazul în care „firma de 
dirigenţie” consideră nejustificată o astfel de verificare, va înştiinţa în scris „antreprenorul”. 
 
7.13 Descoperirea lucrărilor şi executarea deschiderilor 
 
„Antreprenorul” va descoperi orice parte din construcţie, sau va face deschideri în sau prin 
acestea, după cum va dispune „firma de dirigenţie” după caz, după care va restaura şi va 
repune în funcţiune astfel de părţi. Dacă orice astfel de parte a fost acoperită sau ascunsă după 
conformarea cu prevederile subclauzei 7.12 şi se demonstrează că este  executată în 
conformitate cu prevederile contractuale, „firma de dirigenţie” va stabili, după o consultare 
prealabilă cu „beneficiarul” şi „antreprenorul”, valoarea cheltuielilor „antreprenorului” pentru 
executarea acestor lucrări respectiv, descoperire, deschideri în sau prin construcţii, refacere şi 
repunere în funcţiune. „Firma de dirigenţie” va evalua aceste cheltuieli aferente acestor 
acţiuni, ce vor fi adăugate „preţului contractual”, anunţând în scris „antreprenorul” despre 
aceasta, trimiţând o copie „beneficiarului”. În orice altă situaţie toate costurile vor fi suportate 
de „antreprenor”. 
 
7.14 Îndepărtarea lucrărilor şi materialelor necorespunzătoare 
 
„Firma de dirigenţie” va avea autoritatea să emită după caz instrucţiuni cu privire la: 
a) îndepărtarea de pe şantier într-un interval de timp ce poate fi specificat în instrucţiuni, a 

oricăror materiale sau utilaje care, în opinia „firmei de dirigenţie”, nu corespund 
prevederilor contractuale, 

b) înlocuirea acestora cu materiale sau instalaţii potrivite şi corespunzătoare, 
c) îndepărtarea şi refacerea corespunzătoare, fără a se ţine seama de alte teste anterioare sau 

plăţi parţiale pentru aceasta, a oricăror lucrări care din punct de vedere al: 
i) materialelor, instalaţiilor sau calităţii execuţiei; 
ii) proiectului „antreprenorului” sau pentru care acesta este răspunzător 

nu sunt în concordanţă cu prevederile contractuale, în opinia „firmei de dirigenţie”. 
 
8. Caracterul confidenţial al contractului 
 
8.1 Obligaţii de confidenţialitate 
 
O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara 
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale; 

Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului. 
 
8.2 Exonerarea de răspundere 
 
O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract, dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă; 
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b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 
 
9.1 „Antreprenorul” nu va implica şi va despăgubi „beneficiarul” în legătură cu: 

a) orice reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu 
execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către „beneficiar”. 

 
10. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
 
10.1 Drepturi de proprietate 
 
Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca 
fiind proprietatea absolută a „beneficiarului”. 
 
10.2 Obligaţiile „antreprenorului” 
 
„Antreprenorul” are obligatia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar 
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa „firma de dirigenţie” şi 
„beneficiarul” despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la 
„beneficiar” privind îndepărtarea acestora. 
Dacă aplicarea acestor instrucţiuni provoacă antreprenorului întârzieri şi/sau costuri 
suplimentare, „firma de dirigenţie”, după consultarea corespunzătoare cu „beneficiarul” şi 
„antreprenorul” va stabili: 

a) orice prelungire a termenului de finalizare la care „antreprenorul” are dreptul conform 
subclauzelor 15.4, 15.5 şi 15.6; 

b) valoarea acestor cheltuieli, ce va fi adăugată la „preţul contractual”. 
„Firma de dirigenţie” va informa în scris ‚antreprenorul” de decizia sa, transmiţând o copie 
pentru „beneficiar”. 
 
11. Garanţia de bună execuţie a „contractului” 
 
11.1 Garanţia de bună execuţie a „contractului” 
 
În cazul în care prin „contract” se prevede ca „antreprenorul” să obţină o garanţie pentru 
executarea de către el a „contractului”, acesta va obţine şi va remite „beneficiarului” o 
asemenea garanţie în 28 de zile de la primirea „scrisorii de acceptare”, garanţie care să fie 
egală cu suma specificată în Anexa la „ofertă”. La furnizarea unei astfel de garanţii către 
„beneficiar”, „antreprenorul” va înştiinţa „firma de dirigenţie” de acest lucru. O astfel de 
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garanţie va fi în forma stabilită prin caietul de sarcini. Instituţia care furnizează o astfel de 
garanţie va trebui să fie aprobată de „beneficiar”. Costurile pentru conformarea cu cerinţele 
prezentei clauze vor fi suportate de „antreprenor”, dacă nu se prevede altfel prin „contract”. 
 
11.2 Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie 
 
Garanţia de bună execuţie este valabilă până în momentul în care „antreprenorul” a executat şi 
finalizat „lucrările” şi a remediat toate defectele acestora, în conformitate cu „contractul”. 
După emiterea „certificatului de bună execuţie” în conformitate cu subclauza 19.12 nu se va 
mai putea ridica nici o pretenţie asupra garanţiei de bună execuţie, aceasta urmând a fi 
returnată „antreprenorului” în termen de 14 zile de la „certificatul de bună execuţie” 
menţionat. 
 
11.3 Pretenţii pe seama garanţiei de bună execuţie 
 
De fiecare dată înainte de a ridica o pretenţie pe seama garanţiei de bună execuţie, 
„beneficiarul„ va notifica „antreprenorul”, menţionând natura răspunderii în legătură cu care 
urmează a fi ridicată pretenţia. 
 
12. Responsabilităţile antreprenorului 
 
12.1 Responsabilităţile generale ale antreprenorului 
 
„Antreprenorul” va proiecta (în limitele prevăzute în „contract”), executa şi finaliza 
„lucrările” şi va remedia orice defecte ale acestora, în conformitate cu prevederile 
„contractului”. „Antreprenorul” va asigura în totalitate funcţia de conducere si supraveghere a  
forţei de muncă, materialelor, instalaţiilor, echipamentelor şi la toate celelalte „lucrări”, fie 
acestea temporare sau de natură permanentă, finalizări şi remedieri a oricăror defecte, în 
măsura în care necesitatea furnizării acestora este specificată în sau se poate deduce din 
„contract”. 
„Antreprenorul” va emite notificări către „firma de dirigenţie”, împreună cu o copie pentru 
„beneficiar”, asupra oricăror erori, omisiuni, greşeli sau a altor defecte în proiectarea sau în 
„specificaţiile lucrărilor”, identificate la analiza „contractului ” sau în timpul executării 
„lucrărilor”. 
 
12.2 Activităţi pe şantier şi tehnici de construcţie 
 
„Antreprenorul” îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor activităţilor de pe „şantier” şi a tehnicilor de construcţie. În aceste condiţii, 
„antreprenorul”  nu va fi responsabil (cu excepţia celor prevăzute în cele de mai jos sau a celor 
convenite în alt fel) pentru proiectele sau specificaţiile privind „lucrările permanente”, sau 
pentru proiectele sau specificaţiile oricăror „lucrări temporare” care nu au fost întocmite de 
„antreprenor”. Acolo unde „contractul” prevede în mod expres că o parte a „lucrărilor 
permanente” va fi proiectată de „antreprenor”, acesta va răspunde în întregime pentru acea 
parte a „lucrărilor”, indiferent dacă „firma de dirigenţie” a emis vreun acord. 
 
12.3 Inspectarea „şantierului” 
 
Înainte de prezentarea „ofertei” de către „antreprenor”, „beneficiarul” va pune la dispoziţia 
acestuia acele date hidrologice şi referitoare la subteran care au fost obţinute de către sau în 
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numele „beneficarului” în timpul investigaţiilor efectuate în legătură cu „lucrările”, însă 
„antreprenorul” va fi responsabil de interpretarea acestor date. 
Înainte de prezentarea „ofertei”, „antreprenorul” trebuie să aibă în vedere inspectarea 
„şantierului” şi a împrejurimilor acestuia, iar informaţiile în legătură cu acestea să fie 
satisfăcătoare pentru el (pe cât posibil, luând în calcul costurile şi timpul avut la dispoziţie) în 
ceea ce priveşte: 

(a) forma şi particularităţile acestora, incluzând condiţiile subterane; 
(b) condiţiile hidrologice şi climatice; 
(c) extinderea şi particularităţile activităţilor şi a materialelor necesare pentru 

executarea şi finalizarea „lucrărilor” şi pentru remedierea oricăror defecte ale 
acestora; 

(d) posibilităţile de acces în amplasament şi facilităţile de cazare necesare. 
 
„Antreprenorul” va trebui să obţină pe proprie răspundere toate informaţiile necesare, în 
legătură cu cele menţionate anterior, cu privire la riscuri, situaţii neprevăzute şi alte condiţii 
care ar putea influenţa sau afecta „oferta” sa. „Antreprenorul” îşi va baza „oferta” pe datele 
puse la dispoziţie de „beneficiar” şi pe inspecţia şi examinările făcute de el însuşi, după cum s-
a menţionat anterior. 
 
12.4 Suficienţa „ofertei” 
 
Se consideră că „antreprenorul” este satisfăcut de exactitatea şi suficienţa „ofertei” şi a 
tarifelor şi preţurilor specificate în „deviz”, care în totalitatea lor vor acoperi toate obligaţiile 
contractuale (inclusiv pe cele cu privire la aprovizionarea cu bunuri, materiale, instalaţii sau 
servicii sau a situaţiilor pentru care există provizioane) şi a tuturor situaţiilor şi obiectelor 
necesare pentru buna executare şi finalizare a „lucrărilor” şi remedierea tuturor defectelor 
acestora, cu excepţia cazurilor în care este prevăzut altfel în contract. 
 
12.5 Obstacole sau condiţii fizice neprevăzute 
 
Dacă în timpul executării „lucrărilor”  „antreprenorul” se confruntă cu obstacole sau condiţii 
fizice, altele decât condiţiile climatice, care, după părerea acestuia, nu ar fi putut fi prevăzute, 
„antreprenorul” va notifica imediat „firma de dirigenţie” despre acestea, împreună cu o copie 
pentru „beneficiar”. La primirea unei astfel de notificări, dacă în opinia sa aceste obstacole sau 
condiţii nu ar fi putut fi în mod rezonabil prevăzute de un „antreprenor” cu experienţă, şi după 
consultarea „beneficiarului ” şi a „antreprenorului”, „firma de dirigenţie” va stabili: 

(a) orice prelungire a perioadei de execuţie la care „antreprenorul” are dreptul potrivit 
subclauzelor 15.4, 15.5 şi 15.6 ; 

(b) totalitatea costurilor pe care le-a suportat „antreprenorul” în urma acelor obstacole sau 
condiţii survenite, costuri care vor fi adăugate la „preţul contractual”. 

 
„Firma de dirigenţie” va notifica „antreprenorul” în consecinţă, cu o copie pentru „beneficiar”. 
La stabilirea celor prezentate mai sus se va ţine seama de orice instrucţiune emisă de „firma de 
dirigenţie” către „antreprenor” în legătură cu aceasta, şi de orice măsuri adecvate şi rezonabile 
acceptabile pentru „firma de dirigenţie” pe care „antreprenorul” le-ar putea lua în lipsa unor 
instrucţiuni specifice din partea „firmei de dirigenţie”. 
 

Proiect “contract” pentru execuţia lucrărilor de închidere a minelor şi refacere a mediului / conservare 
elaborat conform cu prevederile din O.U.G. nr. 60/2001 şi Ordinul M.F.P/M.L.P.T.L. nr. 1014/2001 
adaptat la procedurile FIDIC 

12



12.6 Executarea lucrărilor în conformitate cu cerinţele contractuale 
 
„Antreprenorul” va executa şi finaliza „lucrările” şi va remedia orice defecte ale acestora cu 
respectarea strictă a „contractului”, în condiţii considerate satisfăcătoare de către „firma de 
dirigenţie”, cu excepţia situaţiilor specificate la subclauza 12.5. „Antreprenorul” va urma şi se 
va conforma cu stricteţe instrucţiunilor „firmei de dirigenţie” în orice problemă legată de sau 
cu privire la „lucrări”, fie că este menţionată în „contract” sau nu. „Antreprenorul” va primi 
instrucţiuni numai de la „firma de dirigenţie” sau de la reprezentantul acesteia. 
 
12.7 Prezentarea programului 
 
După primirea „scrisorii de acceptare”, în intervalul de timp stipulat în Partea a II-a a 
prezentelor „norme”, „antreprenorul” va remite „firmei de dirigenţie” spre aprobare, un 
program de execuţie a „lucrărilor”, în forma şi detaliile cerute în mod rezonabil de „firma de 
dirigenţie”. „Antreprenorul” are obligaţia de a furniza în scris o descriere generală a măsurilor 
şi metodelor propuse spre adoptare în vederea executării „lucrărilor”, ori de câte ori este cerut 
de „firma de dirigenţie”. 
 
12.8 Revizuirea programului 
 
Dacă „firma de dirigenţie” consideră, la orice moment în timp, că înaintarea „lucrărilor” nu 
este conform programului pentru care s-a dat acceptul conform subclauzei 12.7, 
„antreprenorul” va redacta, la cererea „firmei de dirigenţie”, un program revizuit în care vor fi 
prezentate modificările necesare a fi făcute la programul iniţial pentru a asigura finalizarea 
„lucrărilor” în limita perioadei convenite prin „contract”. 
 
12.9 Prezentarea proiecţiei de flux de numerar 
 
După primirea „scrisorii de acceptare”, în intervalul stipulat în Partea a II-a a prezentelor 
„norme”, „antreprenorul” va furniza „firmei de dirigenţie”, pentru informarea acesteia, o 
proiecţie detaliată a fluxului de numerar pe trimestre, pentru toate plăţile la care 
„antreprenorul” are dreptul conform „contractului ” şi ulterior, la solicitarea „firmei de 
dirigenţie”, va furniza trimestrial proiecţii revizuite ale fluxului de numerar. 
 
12.10 Antreprenorul nu este exonerat de obligaţii şi responsabilităţi 
 
Remiterea către şi aprobarea de către „firma de dirigenţie” a unui astfel de program sau a 
termenilor unor astfel de descrieri generale sau a proiecţiilor fluxului de numerar nu îl va 
exonera pe „antreprenor” de nici una din obligaţiile sau responsabilităţile sale contractuale. 
 
12.11 Supravegherea lucrărilor de către „antreprenor” 
 
„Antreprenorul” va asigura întreaga conducere si supraveghere necesare pe perioada 
executării „lucrărilor” şi pentru o perioadă de timp după finalizare după cum consideră 
necesar „firma de dirigenţie” în vederea îndeplinirii întocmai a obligaţiilor contractuale ale 
„antreprenorului”. „Antreprenorul” sau un reprezentant competent şi autorizat al acestuia, 
reprezentant aprobat de „firma de dirigenţie” - aprobare care poate fi retrasă în orice moment - 
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va superviza permanent „lucrările” şi va primi, în numele „antreprenorului”, instrucţiuni de la 
„firma de dirigenţie”. 
În cazul retragerii de către „firma de dirigenţie” a aprobării pentru reprezentant, 
„antreprenorul”, în cel mai scurt timp posibil după primirea notificării privind această 
retragere, având în vedere necesitatea înlocuirii reprezentantului conform celor menţionate 
aici,  îl va exclude pe reprezentant de la „lucrări” şi nu îl va mai angaja ulterior la „lucrări” în 
nici o calitate, putând să-l înlocuiască cu un alt reprezentant aprobat de „firma de dirigenţie”. 
 
12.12 Angajaţii „antreprenorului” 
 
În legătură cu execuţia şi finalizarea„lucrărilor” şi remedierea oricăror defecte ale acestora, 
„antreprenorul” va asigura pe „şantier”: 

(a) personal tehnic calificat şi experimentat în îndeplinirea sarcinilor atribuite, 
respectiv maiştri şi şefi de echipă competenţi în asigurarea suprevegherii 
„lucrărilor”; 

(b) forţă de muncă calificată, semi-calificată sau necalificată în funcţie de necesităţile 
privind îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a obligaţiilor contractuale ale 
„antreprenorului”. 

 
12.13 Dreptul la obiecţii al „firmei de dirigenţie” 
 
„Firma de dirigenţie” va avea libertatea de a obiecta şi de a cere „antreprenorului” să excludă 
imediat de la „lucrări” orice persoană angajată de „antreprenor” care, în opinia „firmei de 
dirigenţie”, este indisciplinată sau incompetentă sau neglijentă în îndeplinirea îndatoririlor ce 
îi revin, sau a cărei prezenţă pe „şantier” este considerată de „firma de dirigenţie” ca 
indezirabilă. O astfel de persoană nu va mai fi admisă la „lucrări” fără consimţământul „firmei 
de dirigenţie”. Orice persoană exclusă de la „lucrări” va fi înlocuită cât de repede este posibil. 
 
12.14 Trasarea 
 
„Antreprenorul” este responsabil pentru: 

(a) trasarea precisă a „lucrărilor” în raport cu punctele, liniile şi nivelurile iniţiale de 
referinţă transmise în scris de „firma de dirigenţie” ; 

(b) corectitudinea poziţiei, nivelurilor, dimensiunilor şi alinierii tuturor părţilor 
„lucrărilor”, după cum s-a stabilit mai sus ; 

(c) furnizarea întregului necesar de instrumente, echipamente, utilaje şi forţă de muncă 
pentru îndeplinirea responsabilităţilor menţionate mai sus. 

În cazul în care, în orice moment în timpul executării „lucrărilor”, apare vreo eroare în ceea ce 
priveşte poziţia, nivelul, dimensiunea sau alinierea oricărei părţi a „lucrărilor”, 
„antreprenorul”, la cererea „firmei de dirigenţie”, va rectifica acea eroare pe cheltuiala sa până 
la satisfacerea cerinţelor „firmei de dirigenţie”, aceasta doar dacă eroarea nu a apărut ca 
urmare a unor date incorecte furnizate în scris de „firma de dirigenţie”, caz în care respectiva 
va stabili o suplimentare a „preţului contractual” în conformitate cu clauza 22 şi va notifica în 
consecinţă „antreprenorul”, cu o copie pentru „beneficiar”. 
Verificarea oricărei astfel de trasări sau a oricărui aliniament sau nivel de către „firma de 
dirigenţie” nu va îl degreva în nici un caz pe „antreprenor” de responsabilitatea pentru precizia 
acestora. „Antreprenorul” va proteja şi păstra cu grijă orice repere, dispozitive de vizare, 
jaloane şi celelalte obiecte utilizate la trasarea a „lucrărilor”. 
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12.15 Foraje şi săpături de explorare 
 
În cazul în care, în orice moment în timpul executării lucrărilor, „firma de dirigenţie” solicită 
„antreprenorului” executarea unor foraje sau săpături de explorare, aceste solicitări vor face 
obiectul unor instrucţiuni în conformitate cu clauza 22, în afară de cazul în care în „deviz” este 
inclus un astfel de articol sau un „provizion” cu referire la acest gen de lucrări. 
 
12.16 Siguranţă, securitate şi protecţia mediului 
 
Pe perioada executării şi finalizării „lucrărilor” şi a remedierii oricăror defecte ale acestora, 
„antreprenorul” va îndeplini următoarele: 

(a) va acorda toată atenţia în ceea ce priveşte siguranţa tuturor persoanelor îndreptăţite 
să fie prezente pe „şantier”, şi va menţine „şantierul” (atât timp cât acesta se află 
sub controlul său) şi „lucrările” (în măsura în care acestea nu sunt finalizate sau 
ocupate de „beneficiar”) într-o stare de ordine adecvată pentru evitarea pericolelor 
pentru aceste persoane; 

(b) va furniza şi va menţine, pe cheltuiala sa, toate instalaţiile de iluminat, apărătorile, 
îngrădirile, semnele de avertizare şi de supraveghere, acolo unde şi când este 
necesar sau solicitat de „firma de dirigenţie” sau de o autoritate legal constituită, 
pentru protejarea „lucrărilor” sau pentru siguranţa şi confortul publicului sau al 
altora; 

(c) va întreprinde toate acţiunile rezonabile pentru protejarea mediului înconjurător în 
interiorul şi în afara „şantierului” şi pentru a evita vătămarea sau inconvenientele la 
adresa persoanelor sau proprietăţii publice sau ale altora, ca rezultat al poluării, 
zgomotului sau altor cauze care sunt consecinţă a metodelor de lucru. 

 
12.17 Responsabilităţile „beneficiarului” 
 
În cazul în care, potrivit subclauzelor 12.28 şi 12.29, „beneficiarul” trebuie să execute lucrări 
în incinta  „şantierului” cu propriii muncitori, acesta va îndeplini următoarele: 
(a) va acorda toată atenţia în ceea ce priveşte siguranţa tuturor persoanelor îndreptăţite să fie 

prezente pe „şantier”; 
(b) va menţine „şantierul” într-o stare de ordine adecvată pentru evitarea pericolelor pentru 

aceste persoane. 
În cazul în care, potrivit subclauzelor 12.28 şi 12.29, „beneficiarul” trebuie să angajeze alţi 
antreprenori pe „şantier”, va trebui să le ceară acestora să aibă aceleaşi preocupări în ceea ce 
priveşte siguranţa şi evitarea oricăror pericole. 
 
12.18 Întreţinerea „lucrărilor” 
 
„Antreprenorul” îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru întreţinerea „lucrărilor”, 
materialelor şi instalaţiilor ce vor fi incorporate în acestea, începând cu data începerii 
„lucrărilor” şi până la data emiterii „certificatului de recepţie” pentru totalitatea „lucrărilor”, 
moment în care responsabilitatea pentru operaţiile de întreţinere menţionate mai sus va trece 
în seama „beneficiarului”. În aceste condiţii: 

a) în cazul în care „firma de dirigenţie” emite un „certificat de recepţie” pentru o 
„secţiune” sau parte a „lucrărilor permanente”, conform clauzei 15.13, 
„antreprenorul” va înceta să poarte răspunderea pentru întreţinerea acelei „secţiuni” 
sau părţi a „lucrărilor” începând cu data emiterii „certificatului de recepţie”. Din 
acest moment, responsabilitatea pentru întreţinerea acelei „secţiuni” sau părţi va 
trece în seama „beneficiarului”; 
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b) „antreprenorul” îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru întreţinerea oricăror 
„lucrări” rămase de executat şi a materialelor şi instalaţiilor ce vor fi incorporate în 
acestea, „lucrări”  pe care acesta urmează să le finalizeze pe durata „perioadei de 
garanţie”, până la momentul în care aceste „lucrări”  rămase de executat vor fi 
finalizate conform prevederilor clauzei 22. 

 
12.19 Responsabilitatea de a remedia pierderile şi pagubele 
 
În cazul în care „lucrările”, sau vreo parte a acestora, sau materialele sau instalaţiile incluse în 
lucrări suferă vreo pierdere sau daună, indiferent de cauze dar altele decât riscurile definite în 
subclauza 12.21, pe perioada responsabilităţii „antreprenorului”, „antreprenorul” va remedia 
aceste pierderi sau daune, pe cheltuiala sa, în aşa fel încât „lucrările permanente” să se 
conformeze în toate privinţele prevederilor contractuale, spre satisfacerea cerinţelor „firmei de 
dirigenţie”. De asemenea, „antreprenorul” va fi responsabil pentru orice pierdere sau daună 
provocată de el însuşi „lucrărilor permanente”, în decursul oricărei operaţiuni efectuate de el 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în clauza 22. 
 
12.20 Pierderi şi pagube datorate riscurilor „beneficiarului” 
 
În cazul în care are loc vreo pierdere sau pagubă determinată de producerea unuia din riscurile 
definite în subclauza 12.21 sau în combinaţie cu alte riscuri, la cererea şi în limitele stabilite 
de „firma de dirigenţie”, „antreprenorul” va remedia acele pierderi sau daune, iar „firma de 
dirigenţie”  va stabili o suplimentare a „preţului contractual” în conformitate cu subclauzele 
22.3, 22.4, 22.5 şi 22.6 şi va notifica „antreprenorul” în consecinţă, adăugând o copie pentru 
„beneficiar”. În cazul unei combinaţii de riscuri ce cauzeaza pierderi sau daune, orice astfel de 
decizie privind suplimentarea „preţului contractual” va ţine seama de proporţia 
responsabilităţii „antreprenorului” şi a „beneficiarului”. 
 
12.21 Riscurile „beneficiarului” 
 
Riscurile „beneficiarului sunt”: 

(a) război, conflicte (fie că acestea sunt declarate sau nu), invazii, acţiunea unui 
duşman extern; 

(b) rebeliune, revoluţie, insurecţie, sau dictatură militară sau lovituri de stat sau război 
civil; 

(c) radiaţii ionizante, sau contaminare radioactivă de la orice tip de combustibil 
nuclear sau de la orice deşeuri nucleare provenite din utilizarea unui combustibil 
nuclear, explozii radioactive toxice sau alte proprietăţi periculoase ale oricărui 
ansamblu nuclear exploziv sau a componentelor nucleare ale acestuia; 

(d) unde de presiune cauzate de avioane sau de alte dispozitive aeriene ce se 
deplasează la viteze sonice sau supersonice ; 

(e) răscoală, tulburări sau dezordine publică, cu excepţia cazurilor în care acestea se 
referă la angajaţii „antreprenorului” sau ale subcontractorilor acestuia şi care 
decurg din modul de conducere a „lucrărilor” ; 

(f) pierderile sau deteriorările datorate folosirii sau ocupării de „beneficiar” a vreunei 
„secţiuni” sau părţi a „lucrărilor permanente”, cu excepţia situaţiilor în care aceasta 
este prevăzută în contract”; 

(g) pierderi sau daune, în măsura în care acestea sunt generate de modul de proiectare a 
„lucrărilor”, fiind vorba de alte proiecte decât cele furnizate de „antreprenor”; 

(h) orice acţiune a forţelor naturii la care un „antreprenor” cu experienţă nu s-ar fi 
putut în mod rezonabil aştepta pentru a lua măsuri de precauţie. 
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12.22 Taxe şi redevenţe 
 
Cu excepţia cazului în care se stipulează altfel, „antreprenorul” va suporta toate taxele de 
transport şi alte redevenţe, chirii şi alte plăţi compensatorii, dacă e cazul, pentru procurarea 
pietrei, nisipului, pietrişului, argilei sau a altor materiale necesare pentru „lucrări”. 
 
12.23 Afectarea traficului şi a proprietăţilor învecinate 
 
Toate operaţiunile necesare pentru execuţia şi finalizarea „lucrărilor” şi pentru remedierea 
oricăror defecte ale acestora vor fi, în măsura permisă de prevederile contractuale, îndeplinite 
în aşa fel încât să nu afecteze inutil sau incorect: 

a) confortul public; 
b) accesul la, folosirea sau ocuparea de către persoane a drumurilor publice, private, 

precum şi a potecilor către proprietăţile aflate în posesia „beneficiarului” sau în 
posesia oricărei alte persoane. 

„Antreprenorul” nu va atribui „beneficiarului” răspunderea şi îl va despăgubi pe acesta pentru 
orice reclamaţie, acţiune în justiţie, daune, costuri, speze şi cheltuieli de orice fel generate de, 
sau în legătură cu orice astfel de chestiuni care cad în responsabilitatea „antreprenorului”. 
 
12.24 Evitarea deteriorării drumurilor 
 
„Antreprenorul” va folosi toate mijloacele rezonabile pentru a preveni deteriorarea sau 
afectarea oricărora dintre drumurile care comunică cu şantierul sau a podurilor care se afla pe 
acestea de către traficul generat de „antreprenor” sau de asociaţii săi. „Antreprenorul” va 
selecta drumurile, va alege şi folosi vehiculele, va restricţiona şi distribui încărcăturile în aşa 
fel încât orice astfel de trafic intens, generat inevitabil de transportarea materialelor, 
instalaţiilor tehnice, echipamentului sau a „lucrărilor temporare”, de la şi înspre „şantier”, să 
fie limitat pe cât posibil, şi în aşa fel încât să se evite deteriorarea sau afectarea inutilă a 
acestor drumuri şi poduri. 
 
12.25 Transportul echipamentelor şi lucrărilor temporare 
 
Cu excepţia cazurilor în care este stipulat altfel în „contract”, „antreprenorul” va fi responsabil 
şi va plăti cheltuielile legate de, consolidarea oricăror poduri sau modificarea sau 
îmbunătăţirea oricăror drumuri ce comunica cu sau prin care se face accesul la „şantier”, 
pentru a-şi facilita transportul echipamentului sau a „lucrărilor temporare”. „Antreprenorul” 
va despăgubi „beneficiarul” şi nu îl va implica în nici o reclamaţie pentru pagube aduse 
oricăror astfel de drumuri sau poduri, rezultate din acest transport, inclusiv pentru reclamaţiile 
ce ar putea fi facute direct la adresa „beneficiarului”. „Antreprenorul” va negocia şi plăti toate 
reclamaţiile născute doar din acest tip de pagube. 
 
12.26 Transportul materialelor şi utilajelor 
 
Dacă, în afara prevederilor subclauzei 12.24, are loc orice altă deteriorare a oricărui pod sau 
drum ce comunica cu sau prin care se face accesul la „şantier”, generată de transportul 
materialelor sau utilajelor, „antreprenorul” va anunţa în scris „firma de dirigenţie”, trimiţând o 
copie şi „beneficiarului”, imediat ce a luat cunoştiinţă de producerea unei astfel de pagube, 
sau imediat ce primeşte orice reclamaţie de la autoritatea îndreptăţită să facă astfel de 
reclamaţii. Atunci când în cadrul unei legi sau reglementări transportatorul unor astfel de 
materiale sau utilaje este obligat să despăgubească autorităţile rutiere pentru pagubele 
provocate, „beneficiarul” nu va fi tras la răspundere pentru orice astfel de cheltuieli, taxe sau 
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costuri generate de această situaţie. În masura în care, în opinia „firmei de dirigenţie”, astfel 
de responsabilităţi sau parte din acestea apar ca urmare a nerespectării şi neîndeplinirii de 
către „antreprenor” a obligaţiilor sale conform subclauzei 12.24, atunci sumele stabilite de 
„firma de dirigenţie” (după consultarea de rigoare cu „beneficiarul” şi „antreprenorul”) ca 
fiind datorate nerespectării sau neîndepliniri obligaţiilor vor fi recuperate de la „antreprenor” 
de către „beneficiar”, putând fi deduse de către „beneficiar” din sumele datorate 
„antreprenorului”. „Firma de dirigenţie” va informa în scris „antreprenorul” despre acestea şi 
va trimite o copie şi „beneficiarului”. „Beneficiarul” va anunţa în scris „antreprenorul” 
oricând urmeaza sa fie negociată o înţelegere, iar când o sumă urmează a fi reţinută în seama 
„antreprenorului”, „beneficiarul” se va consulta cu „antreprenorul” înainte de a conveni o 
astfel de înţelegere. 
 
12.27 Trafic pe ape 
 
Când natura lucrărilor necesită folosirea de către „antreprenor” a transportului naval, 
prevederile anterioare ale acestei clauze vor fi interpretate în aşa fel încat termenul „drum” sa 
includă ecluză, doc, dig maritim sau altă structură legată de un canal navigabil, iar termenul 
„vehicul” să includă ambarcaţiune iar prevederile menţionate vor avea efect în consecinţă. 
 
12.28 Condiţii pentru alţi antreprenori 
 
La solicitarea „firmei de dirigenţie”, „antreprenorul” va asigura, în limita rezonabilului, toate 
condiţiile pentru îndeplinirea sarcinilor de către:  

a) orice alţi antreprenori angajaţi de către „beneficiar” şi a muncitorilor lor ; 
b) muncitorii „beneficiarului” ; 
c) angajaţii oricaror autoritaţi constituite legal, care pot fi implicate în executarea, pe sau 

langa şantier, a oricaror lucrări neincluse în „contract”, sau în oricare alte contracte pe 
care „beneficiarul” le poate asocia „lucrărilor” sau contracte auxiliare acestora. 

 
12.29 Facilităţi pentru alţi antreprenori 
 
Dacă însă, în conformitate cu subclauza 12.28 „antreprenorul”, la solicitarea scrisa a „firmei 
de dirigenţie”, va :  

a) face accesibilă oricarui alt astfel de „antreprenor” sau „beneficiarului”, sau  oricărei 
astfel de autoritaţi, orice drumuri sau căi de acces, de întreţinerea cărora este 
responsabil acesta ; 

b) permite utilizarea de către aceştia a lucrărilor (amenajarilor) temporare, sau a 
echipamenului „antreprenorului” pe şantier ; 

c) furniza orice alte servicii de orice natura către aceştia. 
„Firma de dirigenţie” va stabili o adăugire la „preţul contractual” în conformitate cu 
subclauzele 22.3, 22.4, 22.5 şi 22.6 şi va anunţa în scris „antreprenorul” despre aceasta, 
trimiţand o copie şi „beneficiarului”. 
 
12.30  Echipamentele, lucrările temporare şi materialele „antreprenorului”; utilizarea 

exclusiv pentru lucrări 
 
Atunci când este adus pe „şantier”, tot echipamentul „antreprenorului”, lucrările şi materialele 
temporare furnizate de către „antreprenor”,  vor fi folosite exclusiv în scopul executării 
lucrărilor. Fără consimţământul „firmei de dirigenţie”, „antreprenorul” nu le va îndepărta 
parţial sau integral de pe „şantier”, decât cu scopul de a le muta în perimetrul acestuia. 
Menţionăm că nu va fi nevoie de consimţământul „firmei de dirigenţie” pentru vehicule 
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implicate în transportul angajaţilor, muncitorilor, echipamentului „antreprenorului”, lucrărilor 
temporare, instalaţiilor tehnice sau materialelor spre şi de la şantier. 
 
12.31 „Beneficiarul” nu răspunde pentru avariere 
 
„Beneficiarul” nu va fi responsabil nici un moment, cu excepţia cazurilor tratate în subclauza 
12.18 şi în clauza 27, pentru pierderea sau stricarea oricăror echipamente, lucrări temporare 
sau materiale din cele menţionate mai sus. 
 
12.32 Liberul de vamă 
 
„Beneficiarul” va face toate eforturile pentru a-l asista pe „antreprenor”, atunci când este 
nevoie, în obţinerea liberului de vamă pentru echipamentele, lucrările temporare şi materialele 
necesare lucrărilor. 
 
12.33 Reexportarea echipamentelor „antreprenorului” 
 
În privinţa oricărui echipament al „antreprenorului” pe care acesta l-a importat în scopul 
lucrărilor, „beneficiarul” va face toate eforturile pentru a-l asista pe „antreprenor”, când este 
nevoie, în procurarea tuturor aprobărilor guvernamentale pentru reexportarea acestor 
echipamente de către „antreprenor”, conform termenilor „contractului”. 
 
12.34 Condiţii de închiriere a echipamentelor „antreprenorului” 
 
În eventualitatea rezilierii „contractului” conform clauzei 25 şi pentru a asigura în continuare 
disponibilitatea în scopul executării lucrărilor a oricărui echipament închiriat al 
„antreprenorului”, acesta nu va aduce pe şantier „echipament” închiriat fără să existe o 
înţelegere scrisă pentru închirierea acestuia (înţelegere ce nu include cumpărarea în leasing). 
Înţelegerea va conţine o prevedere ca proprietarul acestora, la solicitarea scrisă a 
„beneficiarului” făcută în termen de 7 zile de la data la care orice reziliere a devenit efectivă şi 
la angajamentul „beneficiarului” de a plăti toate taxele de închiriere pentru cele de mai sus 
începând cu acea dată, să închirieze „beneficiarului” acel echipament în aceleaşi condiţii din 
toate punctele de vedere în care acestea au fost închiriate către „antreprenor”. În acest caz,  
„beneficiarul” va avea dreptul să permită folosirea acestora de către orice „antreprenor” 
angajat de el în scopul executării  şi finalizării lucrărilor şi pentru remedierea defectelor 
acestora, în condiţiile clauzei 25. 
 
12.35 Antreprenorul trebuie să asigure degajarea şantierului 
 
În timpul execuţiei „lucrărilor”, „antreprenorul” va menţine „şantierul” liber de orice 
obstrucţii, va depozita sau va îndeparta orice echipament din dotarea „antreprenorului” şi 
orice surplus de materiale, va curăţa şi îndepărta de pe „şantier” orice deşeuri, gunoaie sau 
„lucrări temporare” de care nu mai este nevoie. 
 
12.36 Eliberarea şantierului la finalizarea lucrărilor 
 
După emiterea oricărui „certificat de recepţie”, „antreprenorul” va strânge şi va îndepărta din 
acea parte  a şantierului” la care se referă „certificatul de recepţie”, echipamentul, surplusul de 
materiale, deşeurile şi „lucrările temporare” de orice tip, şi va lăsa acea parte din „şantier” şi 
din „lucrări”, curată şi în condiţii adecvate, conform solicitărilor „firmei de dirigenţie”. 
„Antreprenorul” are dreptul să păstreze pe „şantier”, până la încheierea „perioadei de 
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garanţie”, acele materiale, echipamente şi „lucrări temporare” de care are nevoie  pentru a-şi 
îndeplini obligaţiile pe parcursul „perioadei de garanţie. 
 
12.37 Angajarea personalului şi a forţei de muncă 
 
Dacă nu se stipulează altfel în „contract”, „antreprenorul” va face aranjamente proprii pentru 
angajarea întregului personal şi a mâinii de lucru locale sau nelocale, şi pentru remunerarea, 
cazarea, hrănirea şi transportul acestora. 
 
12.38 Rapoarte privind forţa de muncă şi echipamentele „antreprenorului” 
 
La solicitarea „firmei de dirigenţie”, „antreprenorul” va furniza un raport detaliat, în forma şi 
la intervalele prescrise de „firma de dirigenţie”. Raportul va face referire la personalul şi 
salariile diferitelor categorii de mână de lucru angajate după caz de „antreprenor” pe 
„şantier”, şi alte astfel de informaţii cu privire la echipamentul „antreprenorului”, cerute de 
„firma de dirigenţie”. 
 
13. Responsabilităţile „beneficiarului” 
 
13.1 Obţinerea autorizaţiilor 
 
La începerea lucrărilor, „beneficiarul” are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare în vederea execuţiei lucrărilor. 
 
13.2 Punerea la dispoziţia „antreprenorului” a perimetrului şi a drepturilor de acces la 
acesta 
 
În afară de măsura în care „contractul” stipulează: 

a) mărimea sectoarelor din amplasament ce urmează a fi predate „antreprenorului”; 
b) ordinea în care aceste sectoare vor fi predate „antreprenorului”, sau ordinea în care se 

vor executa lucrările, 
„beneficiarul” va preda „antreprenorului” fără plată, dacă nu s-a convenit altfel: 

a) amplasamentul ; 
b) accesul la acesta, 

astfel încât „antreprenorul” să poată înceape şi să continue execuţia lucrărilor în concordanţă 
cu prevederile „contractului” şi cu „programul” menţionat în subclauza 12.7, sau în 
concordanţă cu orice propuneri rezonabile în acest sens făcute de „antreprenor” prin 
înştiinţarea scrisă a „firmei de dirigenţie” cu o copie a trimisă „beneficiarului”. Acesta va 
pune treptat la dispoziţia „antreprenorului”, pe măsură ce lucrările avansează, secţiuni ale 
amplasamentului după cum va fi necesar pentru a permite „antreprenorului” să continue 
execuţia lucrărilor în ritmul corespunzător, în conformitate cu „programul” menţionat in 
subclauza 12.7 sau propunerile „beneficiarului”. 
 
13.3 Nepredarea amplasamentului 
 
Dacă, datorită omisiunii „beneficiarului” de a-i pune la dispoziţie amplasamentul în condiţiile 
subclauzei 13.2, „antreprenorul” suferă întârzieri şi/sau înregistrează cheltuieli, „firma de 
dirigenţie”, după consultarea prealabilă cu „antreprenorul” şi „beneficiarul”, va stabili: 

a) orice prelungire a termenului la care are dreptul „antreprenorul”, conform subclauzei 
15.4; 

b) valoarea acestor cheltuieli, care va fi adăugată „preţului contractual” ; 
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Firma de dirigenţie va informa în scris „antreprenorul” în această privinţă cu o copie a 
notificării către „beneficiar”. 
 
13.4 Executarea de lucrări de către „beneficiar” în şantier şi/sau angajare de către 
acesta de alţi antreprenori 
 
În cazul în care „beneficiarul” trebuie să execute lucrări în incinta şantierului cu proprii 
muncitori şi/sau trebuie să angajeze alţi antreprenori pe şantier, acesta va prelua 
responsabilităţile ce îi revin conform subclauzei 12.17. 
 
13.5 Punerea la dispoziţia „firmei de dirigenţie” a desenelor si a documentaţiei 
 
„Beneficiarul” are obligaţia de a pune la dispoziţia „firmei de dirigenţie”, fără plată,  a 2 
(două) exemplare în copie după „contract”, însoţite de toate documentele, documentaţiile şi 
desenele ce fac parte integrată din acesta, odată cu transiterea „scrisorii de acceptare” către 
„antreprenor”. 
 
14. Responsabilităţile „firmei de dirigenţie” şi reprezentantul „firmei de 
dirigenţie” 
 
14.1 Obligaţiile şi sarcinile „firmei de dirigenţie” 
 
(a) „Firma de dirigenţie” va îndeplini sarcinile care sunt specificate în „contractul” cu 

beneficiarul. 
(b) „Firma de dirigenţie” îşi poate îndeplini competenţele prevăzute în contract, aşa cum 

rezultă din acesta. Dacă „firma de dirigenţie” trebuie să obţină aprobarea directă a 
„beneficiarului” înainte de a exercita o astfel de competenţă, particularităţile unei astfel 
de cerinţe să fie stabilite în prezentele condiţii, ca parte integrantă a „contractului”. 

(c) „Firma de dirigenţie” nu va avea competenţa să degreveze antreprenorul de nici una din 
obligaţiile sale contractuale. 

 
14.2 „Reprezentantul” „firmei de dirigenţie” 
 
„Reprezentantul” „firmei de dirigenţie” este persoana desemnată de aceasta, care va răspunde 
în faţa acesteia, va exercita competenţele şi va îndeplini sarcinile, aşa cum îi sunt atribuite de 
către „firma de dirigenţie” în conformitate cu subclauza 14.3. 
 
14.3 Competenţa „firmei de dirigenţie” de a delega 
 
„Firma de dirigenţie” poate delega „reprezentantului ” său oricare din obligaţiile, sarcinile şi 
competenţele cu care este investită prin „contractul” cu „beneficiarul” şi poate oricând să 
revoce o astfel de delegare. Orice astfel de delegare sau revocare se va face în scris, şi nu va 
intra în vigoare până când câte o copie a acesteia nu este înmânată „beneficiarului” şi 
„antreprenorului”. 
Orice comunicare din partea „reprezentantului” „firmei de dirigenţie” către antreprenor, în 
exercitarea competenţelor ce îi revin în urma delegării, va avea aceeaşi autoritate ca şi cum 
comunicarea ar veni din partea „firmei de dirigenţie”. Acestea sunt valabile cu condiţia ca: 

(a) orice omisiune din partea „reprezentantului” „firmei de dirigenţie” de a nu aproba 
orice lucrare, material sau instalaţie, să nu prejudicieze exercitarea competenţelor 
„firmei de dirigenţie” în domeniu şi de a da instrucţiuni în vederea remedierii; 
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(b) în cazul în care antreprenorul are obiecţii faţă de vreo comunicare a 
„reprezentantului” „firmei de dirigenţie”, acesta poate supune problema spre 
rezolvare „firmei de dirigenţie”, care va confirma, anula sau modifica conţinutul 
unei astfel de comunicări. 

 
14.4 Numirea asistenţilor 
 
„Firma de dirigenţie” sau „reprezentantul” „firmei de dirigenţie” poate desemna un număr 
oricât de mare de persoane care să îl asiste pe „reprezentantul” „firmei de dirigenţie” în 
îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în conformitate cu subclauza 14.2. „Reprezentantul” „firmei 
de dirigenţie” va notifica „antreprenorului” numele, îndatoririle şi limitele de competenţă 
pentru persoanele desemnate ca asistenţi. Asistenţii nu vor avea competenţa de a emite 
instrucţiuni către „antreprenor”, decât în măsura în care aceste instrucţiuni sunt necesare 
pentru a le permite îndeplinirea sarcinilor, asigurarea condiţiilor pentru acceptarea 
materialelor, instalaţiilor şi a calităţii execuţiei ca fiind în conformitate cu „contractul”. Orice 
instrucţiune dată de oricare dintre asistenţi în scopurile menţionate mai sus va fi considerată ca 
fiind dată de „reprezentantul” „firmei de dirigenţie”. 
 
14.5 Instrucţiuni în scris 
 
Instrucţiunile date de „firma de dirigenţie” vor fi scrise. Prevederile prezentei subclauze se 
aplică în egală măsură instrucţiunilor date de „reprezentantul” „firmei de dirigenţie” şi de 
oricare dintre asistenţii „reprezentantul” „firmei de dirigenţie” desemnaţi în conformitate cu 
subclauza 15.4. 
 
14.6 Atitudinea imparţială a „firmei de dirigenţie” 
 
În toate cazurile în care, în condiţiile „contractului”, se cere „firmei de dirigenţie” să îşi 
exercite discernământul prin: 

(a) emiterea unei decizii, opinii sau a unui accept ; 
(b) emiterea aprobării ; 
(c) stabilirea valorii ; 
(d) luarea în alt mod a unor măsuri ce ar putea afecta drepturile şi obligaţiile 

„beneficiarului” şi ale „antreprenorului”; 
aceasta îşi va exercita discernamântul în mod imparţial, în condiţiile „contractului” şi luând în 
considerare toate circumstanţele. Orice astfel de decizie, opinie, accept, aprobare, stabilire a 
valorii sau acţiune poate fi pusă în discuţie, analizată sau revizuită conform prevederilor 
clauzei 28. 
 
14.7 Măsurarea lucrărilor 
 
„Firma de dirigenţie” va stabili şi determina prin măsurători, cu exceptia cazurilor în care se 
stipulează altfel, valoarea „lucrărilor” în conformitate cu „contractul” iar acea valoare va fi 
achitată „antreprenorului” în conformitate cu clauza 19. „Firma de dirigenţie” va notifica în 
termen rezonabil pe agentul autorizat al „antreprenorului”, atunci când va cere ca o parte a 
„lucrărilor” să fie măsurate. 
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Pentru aceasta, „antreprenorul” va: 
(a) participa în continuare sau va trimite un reprezentant calificat sa-l asiste pe „diriginte” în 

efectuarea unor astfel de măsurători, 
(b) asigura toate detaliile cerute de „diriginte”. 
 
Dacă „antreprenorul” nu participă, sau neglijează, sau omite să trimită un astfel de 
reprezentant, atunci măsurătorile efectuate de „diriginte” sau aprobate de el, vor fi considerate 
ca şi corecte pentru acea parte a „lucrărilor”. În scopul măsurării unor astfel de „lucrări 
permanente” prin înregistrări si desene, „firma de dirigenţie” va pregăti inregistrari si desene 
pe masură ce lucrările înainteaza iar „antreprenorul” va participa în modul si în momentul în 
care i se va cere în scris, în termen de 14 zile, la examinarea si avizarea unor astfel de 
înregistrări si desene, împreună cu „firma de dirigenţie”, şi va semna aceste documente. Dacă 
„antreprenorul” nu participă la examinarea si aprobarea unor astfel de înregistrări şi desene, 
ele vor fi considerate corecte.  Dacă, după examinarea acestor înregistrări si desene, 
„antreprenorul” nu este de acord sau nu semnează, ele vor fi oricum considerate corecte, cu 
excepţia situaţiei în care „antreprenorul”, în termen de 14 zile de astfel de examinări, nu îl 
notifică pe „diriginte” în privinţa aspectelor din înregistrări şi desene pe care le consideră 
incorecte. La primirea unei astfel de notificări, „firma de dirigenţie” va reanaliza înregistrările 
şi desenele şi fie le va confirma fie le va modifica. 
 
14.8 Metode de măsurare 
 
Lucrările vor fi măsurate net, fără să contravină unor reguli generale sau locale, cu excepţia 
altor prevederi contrare din „contract”. 
 
14.9 Defalcarea  obiectelor cu preţ global 
 
Pentru situaţiile remise în conformitate cu subclauza 19.1, „antreprenorul” va înainta 
„dirigintelui”, în 28 de zile de la primirea „scrisorii de acceptare”, o defalcare a sumelor totale 
pe obiecte cu preţ global conţinut în „ofertă”. Aceste defalcări vor fi supuse aprobării 
„dirigintelui”. 
 
15. Începerea, execuţia lucrărilor şi întârzieri 
 
15.1 Începerea lucrărilor 
 
„Antreprenorul” va începe lucrările în termenul prevăzut în Anexa la „ofertă”, după primirea 
înştiinţării scrise în acest sens de la „firma de dirigenţie”, înştiinţare ce va fi emisă în perioada 
de timp stipulată, deasemenea, în Anexa la „ofertă” după data primirii „scrisorii de 
acceptare”. De la acea dată, „antreprenorul” va începe executarea lucrărilor. 
„Antreprenorul” trebuie să notifice „beneficiarului”, Consiliului Judeţean, Agenţiei de 
Protecţie a Mediului, Companiei Apele Romane - Sectia de Gospodarire a Apelor Judetene şi 
Inspecţiei de Stat in Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data 
începerii efective a lucrărilor. 
Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la 
data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date 
contractuale. 
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15.2 Drepturi de acces şi facilităţi 
 
„Antreprenorul” va suporta toate cheltuielile şi taxele pentru drepturile speciale sau temporare 
de folosire a drumurilor ce îi sunt necesare pentru accesul la „şantier”. „Antreprenorul” va 
asigura pe cheltuiala proprie orice facilităţi adiţionale, din afara şantierului, de care are nevoie 
pentru executarea lucrărilor. 
 
15.3 Termenul de finalizare 
 
„Lucrările” în totalitea lor, sau dacă este cazul, orice secţiune care trebuie finalizată într-o 
perioadă de timp stabilită în Anexa la „ofertă”, vor fi definitivate conform prevederilor 
subclauzei 15.11, în perioada de timp respectiva, calculată de la data începerii lucrărilor, la 
care se adaugă prelungirile de termen prevăzute conform subclauzei 15.4, după caz. 
 
15.4 Prelungirea termenului de finalizare 
 
În cazul în care: 

a) volumul sau natura lucrărilor suplimentare sau adiţionale ; 
b) orice motiv de întârziere la care se face referire în aceste „norme” ; 
c) condiţii climatice adverse extraordinare ; 
d) orice întârziere, obstrucţie sau impediment determinat de „beneficiar” ; 
e) alte circumstanţe speciale care pot surveni, altele decât cele provenite din 

neîndeplinirea unei obligaţii sau încălcarea „contractului” de către „antreprenor” sau 
de care acesta este responsabil ; 

sunt de aşa natură încât să îndreptăţească „antreprenorul” la o prelungire a termenului de 
finalizare a lucrărilor, sau a oricărei părţi a acestora, „firma de dirigenţie”, după consultarea 
prealabilă cu „antreprenorul” şi „beneficiarul”, va stabili durata acestei prelungiri, va notifica 
„antreprenorul” în scris de aceasta, trimiţând o copie şi  „beneficiarului”. 
 
15.5 Antreprenorul trebuie să notifice şi să dea detalii specifice 
 
În aceste condiţii, „firma de dirigenţie” nu este obligată să  ia nici o hotărâre dacât dacă 
„antreprenorul” a: 

a) anunţat în scris „firma de dirigenţie” în termen de 28 de zile de la survenirea unui 
astfel de eveniment, trimiţând o copie şi „beneficiarului” ; 

b) a remis „firmei de dirigenţie” în termen de 28 de zile de la acestă înştiinţare scrisă, 
sau în alt interval rezonabil de timp convenit cu „firma de dirigenţie”,  detalii 
amănunţite privind orice prelungire a termenului de finalizare la care 
„antreprenorul” se poate considera îndreptăţit, pentru ca o astfel de comunicare să 
poată fi examinată la acel timp. 

 
15.6 Decizia interimară privind prelungirea termenului 
 
Totodată, în aceste condiţii, atunci când un eveniment are un efect continuu în aşa fel încât 
„antreprenorul” nu are posibilitatea de a trimite detalii amănunţite în intervalul de 28 de zile la 
care se face referire în subclauza 15.5 (b), va avea totuşi dreptul la o prelungire a termenului 
de finalizare dacă a remis „firmei de dirigenţie” detalii interimare, la intervale nu mai lungi de 
28 de zile şi detalii finale în 28 de zile de la încetarea efectelor acestui eveniment. La primirea 
acestor detalii interimare, „firma de dirigenţie”, fără întârzieri nejustificate, va face o estimare 
interimară privind prelungirea termenului de finalizare, iar la primirea detaliilor finale, va 
reanaliza toate circumstanţele şi va hotărî o prelungire globală a termenului de finalizare 
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rezultând din acest eveniment. În ambele cazuri, „firma de dirigenţie” va lua decizia după 
consultarea prealabilă cu „beneficiarul” şi „antreprenorul” şi va înştiinţa în scris 
„antreprenorul” de decizia sa, trimiţând o copie a înştiinţării şi „beneficiarului”. Nici o 
inspecţie finală nu se va solda cu reducerea perioadei de prelungire a termenului de finalizare 
hotărâtă deja de „firma de dirigenţie”. 
 
15.7 Restricţii privind orarul de lucru 
 
Sub rezerva oricăror prevederi contrare conţinute în „contract”, nici o parte din lucrări, cu 
excepţiile stipulate mai jos, nu vor fi executate în timpul nopţii, sau în timpul zilelor de 
odihnă recunoscute pe plan local fără consimţământul „firmei de dirigenţie”, cu excepţia 
cazului când execuţia lor este inevitabilă, sau absolut necesară, pentru salvarea vieţii sau 
proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care, „antreprenorul” va anunţa imediat 
„firma de dirigenţie”. Cu precizarea că prevederile acestei clauze nu sunt aplicabile în cazul 
oricăror munci ce sunt, în mod obişnuit, executate de mai multe schimburi. 
 
15.8 Ritmul de înaintare 
 
Dacă din orice motiv ce nu îndreptăţeşte „antreprenorul” la o prelungire a „termenului de 
finalizare”, ritmul de înaintare a lucrărilor sau a oricărei secţiuni a acestora nu corespunde, la 
orice moment dat, în opinia „firmei de dirigenţie”, ritmului de lucru necesar pentru a se 
încadra în „termenul de finalizare”, aceasta va anunţa în scris „antreprenorul”, care, la 
primirea acestei înştiinţări va lua măsurile necesare, cu consimţământului „firmei de 
dirigenţie”, pentru accelerarea ritmului lucrărilor în aşa fel încât să se încadreze în „termenul 
de finalizare”. „Antreprenorul” nu va avea dreptul la alte plăţi adiţionale în contul luării 
acestor măsuri. În cazul în care, ca rezultat  al oricărei înştiinţări scrise trimise de „firma de 
dirigenţie” sub acoperirea acestei clauze, „antreprenorul” consideră că trebuie să execute 
lucrări pe timpul nopţii sau în zilele de odihnă recunoscute pe plan local, acesta va cere 
consimţământul „firmei de dirigenţie” pentru a face acest lucru. Dacă, oricare din măsurile 
luate de „antreprenor” în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale sub această clauză, implică 
cheltuieli adiţionale de supraveghere pentru „beneficiar”, aceste cheltuieli vor fi stabilite de 
„firma de dirigenţie” după consultarea prealabilă cu „beneficiarul” şi „antreprenorul”, şi vor 
putea fi recuperate de la „antreprenor” de către „beneficiar”, putând fi deduse de către 
„beneficiar” din sumele datorate sau din sumele ce urmează a fi plătite „antreprenorului”. 
„Firma de dirigenţie” va informa în scris „antreprenorul” în această privinţă şi va trimite o 
copie a înştiinţării şi „beneficiarului”. 
 
15.9 Despăgubiri contractuale prestabilite pentru întârzieri 
 
Dacă „antreprenorul” nu se încadrează în „termenul de finalizare” a lucrărilor stabilit prin 
subclauza 15.11 pentru ansamblul lucrărilor sau, după caz, pentru oricare secţiune în termenul 
în cauză stipulat în subclauza 15.3, atunci „antreprenorul” va plăti „beneficiarului” suma 
stabilită în Anexa la „ofertă” ca daune interese pentru această neîncadrare, iar nu ca o 
penalizare, (sumă ce va constitui singurii bani datoraţi de „antreprenor” pentru această 
neconformare) pentru fiecare zi sau partea din zi ce se va scurge între „termenul de finalizare” 
respectiv şi data menţionată în „certificatul de recepţie” a ansamblului lucrărilor sau a 
secţiunii în cauză. „Beneficiarul” poate, fără a exclude orice altă metodă de recuperare, să 
deducă contravaloarea acestor pagube din banii datoraţi sau ce vor fi datoraţi 
„antreprenorului”. Plata sau deducerea banilor pentru aceste pagube, nu va degreva 
„antreprenorul” de ducerea la bun sfârşit a lucrărilor, sau de orice alte obligaţii şi îndatoriri 
contractuale. 
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15.10 Reducerea despăgubirilor contractuale prestabilite 
 
Dacă înainte de „termenul de finalizare” stabilit pentru ansamblul „lucrărilor” sau, dacă este 
cazul, pentru o secţiune, este emis un „certificat de recepţie” pentru orice parte sau secţiune 
din „lucrări”, despăgubirile prestabilite pentru întârzierea în finalizarea restului din „lucrări” 
sau a acelei secţiuni se vor stabili pentru orice perioadă de întârziere de după data menţionată 
de acel „certificat de recepţie” şi, în absenţa unor prevederi alternative în „contract”, vor fi 
reduse în proporţia în care valoarea părţii preluate în acest fel se raportează la valoarea întregii 
lucrări sau a acelei secţiuni, după caz. Prevederile acestei subclauze se vor aplica doar 
cuantumului despăgubirilor prestabilite şi nu vor afecta limita acestora. 
 
15.11 Certificatul de recepţie 
 
Când toate lucrările au fost încheiate efectiv şi au trecut cu succes toate testele de recepţie 
stabilite în „contract”, „antreprenorul” poate înştiinţa în scris în acest sens „firma de 
dirigenţie”, trimiţând o copie şi „beneficiarului”, însoţită de un anagajament scris că va 
termina cu  promptitudinea corespunzătoare orice lucrări restante, în decursul perioadei de 
responsabilitate pentru remedierea defectelor. O astfel de înştiinţare şi angajament vor fi 
considerate ca reprezentând cerere din partea „antreprenorului” către „firma de dirigenţie” de 
a emite un „certificat de recepţie” în privinţa lucrărilor. „Firma de dirigenţie”, într-un interval 
de 21 de zile de la data primirii acestei înştiinţări, sau va remite „antreprenorului”, cu o copie 
către „beneficiar”, un „certificat de recepţie”, stipulând data la care, în opinia acesteia, au fost 
încheiate efectiv lucrările în conformitate cu „contractul”, sau va da instrucţiuni în scris 
„antreprenorului” specificând toate lucrările pe care, în opinia „firmei de dirigenţie”, acesta 
mai trebuie să le execute înainte de emiterea unui astfel de „certificat”. „Firma de dirigenţie” 
va informa „antreprenorul” şi în privinţa oricăror deficienţe ale „lucrărilor” ce afectează 
recepţia efectivă. 
 
15.12 Recepţia secţiunilor sau părţilor 
 
În mod similar, în concordanţă cu procedura stabilită în subclauza 15.11, „antreprenorul” 
poate cere, iar „firma de dirigenţie” va emite un „certificat de recepţie” pentru: 

a) orice secţiune în privinţa căreia Anexa la „ofertă”, precizează un alt „termen de 
finalizare” ; 

b) orice parte substaţială a „lucrărilor permanente” care a fost atât finalizată în condiţii 
considerate satisfăcătoare de „firmei de dirigenţie” cât şi care este ocupată sau folosită 
de „beneficiar” în alt mod decât este stabilit prin „contract” ; 

c) orice parte din „lucrările permanente” aleasă de „beneficiar” pentru a o folosi înainte 
de încheierea lucrărilor (în cazurile în care această ocupare sau luare în folosinţă 
înainte de termen nu este prevăzută în „contract” sau nu a fost convenită de 
„antreprenor” ca măsură temporară). 

 
15.13 Finalizarea efectivă a secţiunilor 
 
Dacă orice parte „lucrărilor permanente” a fost efectiv finalizată şi a trecut toate testele 
prevăzute în „contract”, „firma de dirigenţie” poate emite un „certificat de recepţie” pentru 
acea parte din „lucrările permanente”, după ce s-a constatat în prealabil cu beneficiarul, 
înainte de finalizarea întregii „lucrări”. Emiterea unui astfel de „certificat”, se face numai în 
condiţiile în care „antreprenorul” şi-a luat angajamentul de a finaliza în cadrul „perioadei de 
garanţie” orice lucrări rămase de executat din acea parte a „lucrărilor permanente”. 
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15.14 Secţiuni necesitând refacerea 
 
În aceste condiţii, un „certificat de recepţie” emis pentru orice secţiune sau parte din „lucrările 
permanente” înainte de finalizarea în întregime a „lucrărilor” nu va fi considerat a certifica 
finalizarea oricăror lucrări de refacere a oricărei suprafeţe de teren, în afara cazului în care 
„certificatul de recepţie” specifică  în mod expres acest lucru. 
 
16. Sistarea lucrărilor 
 
16.1 Suspendarea „lucrărilor” 
 
La instrucţiunile „firmei de dirigenţie”, „antreprenorul” va suspenda executarea lucrărilor sau 
a oricărei părţi a acestora pentru perioada de timp şi în modul considerat necesar de „firma de 
dirigenţie” şi va proteja şi securiza în mod corespunzător  lucrările sau orice parte din acestea, 
în măsura în care este nevoie conform opiniei „firmei de dirigenţie”. În afara cazurilor în care 
asemenea suspendare este: 

a) stipulată în alt fel în „contract”; 
b) necesară datorită neexecutării sau încălcării „contractului” de către „antreprenor”, sau 

din răspunderea acestuia; 
c) necesară din cauza condiţiilor climatice de pe şantier; 
d) necesară pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor sau pentru siguranţa acestora sau 

a oricăror părţi din ele (în afară de cazul când o astfel de necesitate este generată de 
orice acţiune sau nerespectare a condiţiilor contractuale din partea „firmei de 
dirigenţie” sau a „beneficiarului” sau din oricare din riscurile descrise la subclauza 
12.21)  

se vor aplica prevederile subclauzei 16.2. 
 
16.2 Decizia „firmei de dirigenţie” în urma suspendării lucrărilor 
 
În cazurile în care, în conformitate cu prevederile subclauzei 16.1, se aplică această subclauză, 
„firma de dirigenţie” va stabili, după consultarea prealabilă cu „beneficiarul” şi 
„antreprenorul”: 

a) orice prelungire a termenului la care „antreprenorul” are dreptul, conform 
subclauzei 15.4; 

b) valoarea, care va fi adăugată „preţului contractual”, cheltuielilor întregistrate de 
„antreprenor” din cauza acestei suspendări, şi va informa în scris „antreprenorul” 
în această privinţă şi va trimite o copie şi „beneficiarului”. 

 
16.3 Suspendarea lucrărilor pe o perioadă ce depăşeşte 84 de zile 
 
Dacă derularea lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora este întreruptă la instrucţiunile „firmei 
de dirigenţie”, iar aceasta nu dă permisiunea de a reluare a lucrărilor într-o perioadă de 84 de 
zile de la data suspendării, în afara cazului în care această suspendare figurează la paragrafele 
a), b), c) sau d) ale subclauzei 16.1, „antreprenorul” poate notifica în scris „firma de 
dirigenţie” cerând permisiunea de a reîncepe lucrările, sau acea parte a acestora a cărui progres 
este suspendat, într-un termen de 28 de zile de la primirea acestei notificări de către „firma de 
dirigenţie”. Dacă, în intervalul de timp precizat, permisiunea nu este acordată, „antreprenorul” 
poate, dar nu este obligat, să aleagă să considere suspendarea : 

a) ce afectează doar în parte lucrările, ca o omitere a acestei părţi, încadrată la 
subclauza 22.1, anunţând înainte „firma de dirigenţie” în acest sens ; 
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b) ce afectează lucrările în întregime, să considere suspendarea ca un eveniment 
produs din neglijenţa „beneficiarului” şi să denunţe „contractul” în conformitate cu 
prevederile subclauzei 38.5, caz în care care se vor aplica prevederile de la 
subclauzele 28.6 şi 28.7. 

 
17. Finalizarea lucrărilor 
 
17.1 Finalizarea lucrărilor 
 
Ansamblul lucrărilor, sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat 
într-un termen stabilit prin „graficul de execuţie”, trebuie finalizat în termenul convenit de 
părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
 
17.2 Convocarea „comisiei de recepţie” 
 
La finalizarea lucrărilor, „antreprenorul” are obligaţia de a notifica în scris „firma de 
dirigenţie” că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea „comisiei 
de recepţie”. 
„Firma de dirigenţie”, pe baza situaţiei de lucrări executate şi acceptate şi a constatărilor din 
teren, va confirma finalizarea lucrărilor. Dacă se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, 
acestea vor fi notificate „antreprenorului”, stabilindu-se şi termenele de remediere şi 
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
„antreprenorului” şi a „firmei de dirigenţie”, „beneficiarul” va convoca „comisia de recepţie”. 
 
17.3 Activitatea „comisiei de recepţie” 
 

(a) „Comisia de recepţie” îşi desfăşoară activitatea conform reglementărilor în vigoare 
(H.G. nr. 273/1994) şi are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. În funcţie de constatările făcute, „beneficiarul” are dreptul de a aproba sau de 
a respinge recepţia, prin „Procesul verbal de recepţie” la terminarea lucrărilor. 

(b) Recepţia se poate face şi pentru secţiuni şi părţi din lucrare, distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţional. 

 
18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
 
18.1 Perioada de garanţie 
 
În sensul acestor „condiţii”, expresia „perioadă de garanţie” va semnifica perioada de garanţie  
stabilită în Anexa la „ofertă”, calculată de la: 

a) data încheierii „lucrărilor”, certificată prin „procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor”, conform clauzei 17.3 (a) sau 

b) în cazul în care „firma de dirigenţie” a emis mai mult de un „certificat” conform 
clauzei 17.3 (b), de la datele respective certificate. 

În legătură cu „perioada de garanţie”, expresia „lucrările” va fi interpretată în consecinţă. 
 
18.2 Finalizarea lucrărilor rămase de executat şi remedierea defectelor 
 
Cu intenţia ca „lucrările” să fie predate „beneficiarului” la expirarea „perioadei de garanţie” 
sau cât mai repede posibil după aceasta, în condiţiile cerute în „contract”, exceptând uzura 
normală, în condiţii apreciate ca satisfăcătoare de „firma de dirigenţie”, „antreprenorul” va: 
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a) finaliza lucrările rămase la data stipulată în „certificatul de recepţie” în cel mai scurt timp 
posibil de la acea dată; 

b) va executa toate acele lucrări de modificare, reconstruire şi remediere a defectelor, 
efectelor contracţiei lucrărilor sau a altor vicii de execuţie conform indicaţiilor „firmei de 
dirigenţie” date în cadrul „perioadei de garanţie” sau în 14 zile de la expirarea ei, ca 
rezultat al unei inspecţii făcute de „firma de dirigenţie” sau de reprezentanţi ai acesteia 
înaintea expirării acestei perioade. 

 
18.3 Costul remedierii defectelor 
 
Toate lucrările la care se face referire în subclauza 18.2 (b) vor fi executate de către 
„antreprenor” pe cheltuiala proprie, dacă necesitatea acestor cheltuieli, în opinia „firmei de 
dirigenţie”, se datorează: 
a) folosirii de materiale, instalaţii sau modalităţi de lucru, ce nu sunt în concordanţă cu 

prevederile contractuale, 
b) oricărei greşeli de proiectare, în cazul în care „antreprenorul” este responsabil pentru 

proiectarea unei părţi din „lucrările permanente”, sau 
c) oricărei neglijenţe sau omisiuni din partea „antreprenorului” de a-şi îndeplini obligaţiile 

prevăzute explicit sau implicit pentru „antreprenor” prin „contract”. 
Dacă, în opinia „firmei de dirigenţie”, aceste cheltuieli se datorează altor cauze, „firma de 
dirigenţie” va stabili o suplimentare a „preţului contractual”, conform clauzei 19 şi va informa 
„antreprenorul” în scris în acest sens, trimiţând o copie şi „beneficiarului”. 
 
18.4 Nexecutarea instrucţiunilor de către „antreprenor” 
 
În cazul în care „antreprenorul” nu îndeplineşte aceste instrucţiuni în timp rezonabil, 
„beneficiarul” va avea dreptul să angajeze şi să plătească alte persoane pentru a executa acele 
lucrări, iar dacă acele lucrări constituie, în opinia „firmei de dirigenţie” lucrări pe care, prin 
„contract”, „antreprenorul” ar fi trebuit să le realizeze pe cheltuiala proprie, atunci  toate 
costurile direct sau indirect generate de aceasta vor fi stabilite de „firma de dirigenţie” după 
consultarea prealabilă cu „beneficiarul” şi „antreprenorul” şi vor putea fi deduse de 
„beneficiar” din orice sume de bani datorate către sau ce urmează a fi plătite 
„antreprenorului”. „Firma de dirigenţie” va notifica „antreprenorul” în consecinţă şi va 
transmite o copie pentru „beneficiar”. 
 
18.5 Identificarea cauzelor de către „antreprenor” 
 
Dacă apare vreun defect sau alt viciu de execuţie a „lucrărilor”, oricând înainte de încheierea 
„perioadei de garanţie”, „firma de dirigenţie” poate instrui „antreprenorul”, trimiţând o copie 
şi „beneficiarului”, să caute să identifice sub coordonarea „firmei de dirigenţie” cauza 
acestora. În afara cazului în care acest defect sau deficienţă este una pentru care 
„antreprenorul” este răspunzător prin „contract”, „firma de dirigenţie”, după consultarea 
prealabilă cu „beneficiarul” şi „antreprenorul”, va determina valoarea cheltuielilor înregistrate 
de „antreprenor” ca urmare a acestor constatări, valoare ce va fi adăugată la „preţul 
contractual”. „Firma de dirigenţie” va informa în scris „antreprenorul” în această privinţă 
trimiţând o copie şi „beneficiarului”. Dacă un astfel de defect, contracţie a lucrărilor sau viciu 
de execuţie este una de care este răspunzător „antreprenorul”, costul lucrărilor de căutare 
menţionate mai sus va fi suportat de către „antreprenor” şi, în acest caz, acesta va remedia 
defectul sau alte vicii de execuţie pe cheltuiala proprie, în conformitate cu prevederile clauzei 
18. 
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19. Modalităţi de plată 
 
19.1 Situaţii lunare 
 
La sfârşitul fiecărei luni, „antreprenorul” va înainta „dirigintelui” şase copii ale unei „situaţii”, 
fiecare semnată de „reprezentantul” „antreprenorului” şi aprobată de „diriginte” în 
conformitate cu subclauza 12.11, într-o formă pe care „firma de dirigenţie” o poate recomanda 
după caz, evidenţiind sumele la care „antreprenorul” se consideră îndreptăţit până la sfârşitul 
lunii, cu privire la: 

(a) valoarea „lucrărilor permanente” executate ; 
(b) orice alte obiecte din „deviz”, inclusiv cele pentru echipamentul „antreprenorului”, 

„lucrări temporare”, zile-muncă şi asimilate ; 
(c) procentul din valoarea facturată a materialelor listate, după cum este stabilit în Anexa 

la „ofertă”, şi instalaţiile livrate de „antreprenor” pe şantier în vederea încorporării în 
„lucrările permanente” dar neîncorporate încă în astfel de „lucrări”; 

(d) orice altă sumă la care „antreprenorul” este îndreptăţit în baza „contractului” sau altfel. 
 
19.2 Plăţi lunare 
 
„Firma de dirigenţie” va înainta „beneficiarului”, în termen de 28 de zile de la primirea unei 
astfel de situaţii, un „certificat de plată parţială” declarând suma de plată către „antreprenor” 
pe care „firma de dirigenţie” o consideră datorată şi plătibilă cu privire la o astfel de situaţie, 
cu condiţia: 
(a) reţinerii sumei calculate prin aplicarea „procentului de reţinere” prevăzut în Anexa la 

ofertă, la suma la care „antreprenorul” este îndreptăţit în baza paragrafelor (a), (b), (c) şi 
(e) din subclauza 19.1, până când  suma astfel reţinută atinge limita „sumelor reţinute” 
prevăzută în Anexa la ofertă ; 

(b) deducerii, alta decât cea în conformitate cu subclauza 15.9, a oricăror sume care au devenit 
scadente sau plătibile de către „antreprenor” în favoarea „beneficiarului”. 

 
În aceste condiţii, „firma de dirigenţie” nu va fi obligată să avizeze nici o plată în conformitate 
cu această subclauză, dacă suma netă respectivă, după toate reţinerile şi deducerile, va fi mai 
mică decât „suma minimă” din „certificatele de plăţi parţiale” stipulate în Anexa la ofertă. 
Fără a ţine seama de prevederile acestei clauze sau ale oricărei alte clauze din „contract”, nici 
o sumă nu va fi avizată de către „diriginte”, până când „garanţia de bună execuţie”, dacă este 
cerută prin „contract”, nu a fost furnizată de către „antreprenor” şi aprobată de „beneficiar”. 
 
19.3 Rambursarea 
 
(a) La emiterea „procesului verbal de recepţie finală”, „firma de dirigenţie” va aviza plata către 

„antreprenor” a 30% din „sumele reţinute”, sau la emiterea „certificatului de recepţie parţială” 
(pentru secţiuni sau părţi din „lucrări”) va aviza plata a doar o parte a acestor „sume” în 
funcţie de decizia „firmei de dirigenţie” având în vedere valoarea relativă a unei astfel de părţi 
din „lucrările permanente”.  

(b) La expirarea „perioadei de garanţie de execuţie” a „lucrărilor”, restul de 70% din „sumele 
reţinute” va fi avizat de către „diriginte” pentru plata către „antreprenor”, cu menţiunea că, în 
eventualitatea unor „perioade de garanţie” diferite devenite aplicabile pentru „secţiuni” sau 
părţi ale „lucrărilor permanente” în conformitate cu subclauza15.11, expresia „expirarea 
perioadelor de garanţie”, va fi considerată, în sensul acestei subclauze, ca având înţelesul de 
expirare a ultimei astfel de perioade. Deasemenea, cu menţiunea că, dacă într-un astfel de 
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moment vor rămâne de executat de către „antreprenor” orice lucrări indicate în conformitate 
cu clauza 18 cu privire la „lucrări”, „firma de dirigenţie” va fi îndreptăţită să refuze emiterea 
„certificatului de plată” pentru o cotă din „sumele reţinute” care, în opinia „firmei de 
dirigenţie”, reprezintă valoarea lucrărilor rămase de executat. 

 
19.4 Corectarea Certificatelor 
 
„Firma de dirigenţie” poate prin orice „certificat de plată parţială” să facă orice corecţie sau 
modificare în orice ”certificat de plată parţială” emis anterior şi va avea autoritatea, dacă oricare 
lucrare nu este efectuată în mod satisfăcător după opinia sa, să omită sau să reducă valoarea unor 
astfel de lucrări din orice „certificat de plată parţială”. 
 
19.5 Situaţia la finalizarea lucrărilor 
 
Nu mai târziu de 84 de zile de la emiterea „procesului verbal de recepţie finală” (pentru totalitatea 
lucrărilor), „antreprenorul” va înainta „dirigintelui” şase copii ale situaţiei la încheierea lucrărilor, 
împreună cu documentele doveditoare, care să arate în detaliu, în forma  aprobată de „diriginte”: 

(a) valoarea finală a tuturor lucrărilor executate în conformitate cu „contractul”, până la 
data stipulată în acest „certificat de recepţie” ;  

(b) orice alte sume pe care „antreprenorul” le consideră ca fiind datorate ; 
(c) o estimare a sumelor pe care „antreprenorul” consideră că îi vor fi datorate în baza 

„contractului”. 
Sumele estimate vor fi evidenţiate separat în această situaţie la finalizarea „lucrărilor”. „Firma 
de dirigenţie” va aviza plata în conformitate cu subclauza 19.2. 
 
19.6 Raportul Final 
 
Nu mai târziu de 56 de zile după emiterea „certificatului de bună execuţie”, în conformitate cu 
subclauza 19.1, „antreprenorul” va preda „dirigintelui” spre examinare şase copii ale 
proiectului „raportului final” împreună cu documente doveditoare arătând în detaliu, într-o 
formă acceptată de „diriginte”:  

(a) valoarea tuturor lucrărilor efectuate în conformitate cu „contractul” ; 
(b) orice alte sume pe care „antreprenorul” consideră că îi sunt datorate în baza 

„contractului ” sau altfel.  
Dacă „firma de dirigenţie” nu este de acord sau nu poate verifica orice parte a proiectului 
„raportului final”, „antreprenorul” va furniza aceste informaţii după cum „firma de dirigenţie” 
va cere în mod rezonabil şi va efectua astfel de schimbări în proiect în funcţie de ceea ce au 
hotărât de comun acord. „Antreprenorul” va pregăti apoi şi va preda „dirigintelui” situaţia 
finală după cum s-a hotărât (în cadrul acestor „norme” numită „raportul final”). 
În situaţia în care, ca urmare a discuţiilor dintre „diriginte” şi „antreprenor” şi în cazul oricăror 
schimbări făcute în schiţa raportului final care pot fi aprobate între ei, devine evident că există o 
dispută, „firma de dirigenţie” va preda „beneficiarului” un „certificat de plată parţială” pentru 
acele părţi din proiectul de „raport final”, dacă este cazul, pentru care nu există o dispută. Disputa 
poate fi rezolvată apoi în conformitate cu clauza 28. 
 
19.7 Descărcarea de răspundere 
 
La predarea „raportului final”, „antreprenorul” va înainta în scris „beneficiarului”, împreună 
cu o copie pentru „diriginte”, o declaraţie de descărcare de răspundere, confirmând că totalul 
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din „raportul final” reprezintă stabilirea finală a sumelor datorate „antreprenorului” rezultate 
din sau în legătură cu „contractul”. Menţionăm că declaraţia de descărcare va deveni efectivă 
doar după ce plata datorată în baza „certificatului de plată final” emis în conformitate cu 
subclauza 11.1, a fost efectuată iar „garanţia de bună execuţie” la care se referă subclauza 
11.1, dacă există, a fost returnată „antreprenorului”. 
 
19.8 Certificatul de plată finală 
 
În termen de 28 de zile de la primirea „raportului final” şi de la descărcarea de răspundere 
efectuată în scris, „firma de dirigenţie” va emite „beneficiarului” (împreună cu o copie pentru 
„antreprenor”) un „certificat de plată finală” conţinând:  

(a) suma care, în opinia „dirigintelui”, este datorată în final în baza „contractului” sau pe 
alte baze ; 

(b) după scăderea tuturor sumelor plătite anterior de către „beneficiar” şi a tuturor sumelor 
la care „beneficiarul” este îndreptăţit altfel decât în baza subclauzelor 15.9 şi 15.10, 
după cum este cazul, soldul datorat de „beneficiar” „antreprenorului” sau de către 
„antreprenor” „beneficiarului”. 

 
19.9 Încetarea responsabilităţii „beneficiarului” 
 
„Beneficiarul” nu va fi responsabil faţă de „antreprenor” pentru nici o problemă rezultată din 
sau în legătură cu „contractul” sau execuţia „lucrărilor”, cu excepţia cazului în care 
„antreprenorul” va include în „raportul final” formularea unei pretenţii în acest sens şi (cu 
excepţia aspectelor referitoare la probleme şi chestiuni apărute după emiterea „certificatului de 
recepţie” pentru ansamblul „lucrărilor”) în situaţia la finalizarea lucrărilor la care se referă 
subclauza 19.5. 
 
19.10 Termenul de plată 
 
Suma datorată „antreprenorului” în baza oricărui „certificat de plată parţială” emis de „diriginte” 
în conformitate cu această clauză, sau cu orice altă clauză din „contract”, va fi, ca urmare a 
subclauzelor 15.9 şi 15.10, plătită de către „beneficiar” „antreprenorului” în termen de 28 de zile 
după ce un astfel de „certificat” a fost predat „beneficiarului”. În cazul „certificatului de plată 
finală” la care se referă subclauza 19.8, plata se face în termen de 56 de zile, după ce acest 
„certificat de plată finală” a fost predat „beneficiarului”. În cazul în care „beneficiarul” nu reuşeşte 
să facă plata  în termenele stabilite, „beneficiarul” va plăti „antreprenorului” dobândă în cuantumul 
stabilit în Anexa la ofertă, aplicată la valoarea sumelor neplătite de la data scadenţei. Prevederile 
acestei subclauze nu aduc nici un prejudiciu drepturilor „antreprenorului” prevăzute în subclauza 
28.8 sau altfel. 
 
19.11 Aprobări numai pe baza „certificatului de bună execuţie” 
 
Doar „certificatul de bună execuţie” la care face referire subclauza 19.12 va fi considerat ca 
reprezentând o aprobare a „lucrărilor”. 
 
19.12 „Certificatul de bună execuţie” 
 
„Contractul” nu va fi considerat îndeplinit până când un „certificat bună execuţie” nu a fost 
semnat de către „diriginte” şi predat „beneficiarului”, împreună cu o copie pentru 
„antreprenor”, în care este menţionată data la care „antreprenorul” va trebui să îndeplinească 
obligaţiile de a executa şi finaliza „lucrările” şi de a remedia orice defecte spre a satisface 
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cerinţele „dirigintelui”. „Certificatul de bună execuţie” va fi predat de către „diriginte” în 
termen de 28 de zile după expirarea „perioadei de garanţie”, sau a ultimei „perioade de 
garanţie”, în cazul în care există mai multe astfel de perioade aplicabile diferitelor secţiuni sau 
părţi din „lucrări”, sau imediat după ce oricare din aceste lucrări, după cum este prevăzut în 
clauza 18, a fost încheiată în mod corespunzător cerinţelor „dirigintelui”. Cu menţiunea că 
emiterea „certificatului de bună execuţie” nu va fi o condiţie precedentă plăţii către 
„antreprenor” a celei de-a doua tranşe din „sumele reţinute” în conformitate cu condiţiile 
stabilite în subclauza 19.3. 
 
19.13 Obligaţii neîndeplinite 
 
Fără să împiedice emiterea „certificatului de bună execuţie”, „antreprenorul” şi „beneficiarul” 
vor rămâne responsabili de îndeplinirea oricărei obligaţii reieşită din prevederile 
„contractului” anterioară emiterii „certificatului de bună execuţie”, rămasă neîndeplinită la 
momentul emiterii unui astfel de „certificat de bună execuţie” şi, în scopul determinării naturii 
şi întinderii oricărei astfel de obligaţii, „contractul” va fi considerat ca rămânând în vigoare 
între părţile contractuale. 
 
20. Actualizarea preţului contractului 
 
Pentru lucrările executate, plăţile datorate de beneficiar antreprenorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
Preţul contractului se actualizează utilizându-se formula de actualizare convenită (se 
precizează formula de actualizare). 
 
21. Asigurări 
 
21.1 Asigurarea lucrărilor şi a echipamentelor „antreprenorului” 
 
Fără a îngrădi obligaţiile şi responsabilităţile proprii sau pe cele ale „beneficiarului” prevăzute 
în subclauza 12.18, „antreprenorul” va contracta asigurări pentru: 

(a) „lucrări”, împreună cu materialele şi echipamentele ce sunt incluse în acestea, 
la costul lor total de înlocuire (termenul “cost” în acest context înclude şi 
profitul) ; 

(b) o sumă suplimentară de 15 procente din acest cost de înlocuire, sau după cum 
se specifică în Partea a II-a a prezentelor „norme”, pentru acoperirea oricăror 
costuri suplimentare şi neprevăzute legate de rectificarea pierderilor şi 
daunelor, incluzând onorarii ale experţilor şi costuri de demolare şi îndepărtare 
a oricărei părţi a „lucrărilor” şi pentru îndepărtarea resturilor de orice natură ; 

(c) echipamentele „antreprenorului” şi alte lucruri aduse de „antreprenor” pe 
„şantier”, la o sumă suficientă pentru înlocuirea acestora pe  „şantier”. 

 
21.2 Obiectul asigurării 
 
Asigurările menţionate în paragrafele (a) şi (b) ale subclauzei 21.1 vor fi încheiate în nume 
comun al „antreprenorului” şi al „beneficiarului”, şi vor acoperi: 
(a) „beneficiarul ” şi „antreprenorul” împotriva pierderilor şi daunelor din orice cauze, altele 

decât cele menţionate în subclauza 21.4 pentru perioada de timp de la începutul 
„lucrărilor” pe „şantier” până la data emiterii „certificatului de recepţie” corespunzător 
referitor la „lucrări” sau la orice „secţiune” a acestora sau părţi a acestora, după caz ; 

(b) „antreprenorul” pentru răspunderea sa: 
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(i) pe timpul „perioadei de garanţie”, pentru pierderi sau daune rezultând din cauze 
anterioare începutului „perioadei de garanţie” ; 
(ii) pentru pierderi sau daune cauzate de „antreprenor” în cursul oricărei acţiuni 
întreprinsă de el în scopul conformării cu obligaţiile stipulate în clauza 18. 

 
21.3 Responsabilitatea pentru sume nerecuperate 
 
Orice sume neasigurate sau nerecuperate de la asigurători vor fi suportate de „beneficiar” sau 
„antreprenor”, în funcţie de responsabilităţile acestora stipulate în subclauza 12.18. 
 
21.4 Excluderi 
 
Nu există obligaţia de a include în poliţele de asigurare menţionate în subclauza 21.1 
pierderile sau daunele cauzate de: 

(a) război, conflicte (fie că acestea sunt declarate sau nu), invazii, acţiunea unui 
duşman extern ; 

(b) rebeliune, revoluţie, insurecţie, sau dictatură militară sau lovituri de stat, sau război 
civil ; 

(c) radiaţii ionizante, sau contaminare radioactivă de la orice tip de combustibil 
nuclear sau de la orice deşeuri nucleare provenite din utilizarea unui combustibil 
nuclear, explozii radioactive toxice sau alte proprietăţi periculoase ale oricărui 
ansamblu nuclear exploziv sau a componentelor nucleare ale acestuia ; 

(d) unde de presiune cauzate de avioane sau de alte dispozitive aeriene ce se 
deplasează la viteze sonice sau supersonice. 

 
21.5 Daune aduse persoanelor şi proprietăţii 
 
În afară de cazul în care „contractul” prevede altfel, „antreprenorul” va despăgubi 
„beneficiarul” pentru orice pierderi ce se pot produce datorită sau consecinţă a executării şi 
finalizării „lucrărilor” şi remedierii oricăror defecte ale acestora, şi împotriva tuturor 
reclamaţiilor, procedurilor judiciare, daunelor, costurilor, spezelor şi cheltuielilor în privinţa 
sau în legătură cu acestea, mai puţin excepţiile definite în subclauza 21.6, legate de: 

(a) moartea sau vătămarea oricărei personae; 
(b) pierderile sau daunele aduse oricărei proprietăţi (alta decât „lucrările”). 

 
21.6 Excepţii 
 
„Excepţiile” la care face referire subclauza 21.6 sunt: 

(a) folosirea permanentă sau ocuparea terenului de către „lucrări” sau de orice parte a 
acestora ; 

(b) dreptul „beneficiarului” de a executa „lucrările” sau orice parte a acestora pe, de-a 
lungul, dedesubtul, înăuntrul sau prin orice teren ; 

(c) daune aduse proprietăţii produse ca rezultat inevitabil al executării „lucrărilor” sau 
al remedierii oricărei defecte ale acestora, în conformitate cu „contractul” ; 

(d) moartea sau vătămarea persoanelor sau pierderi sau daune aduse proprietăţilor 
rezultând din orice acţiune sau neglijenţă a „beneficiarului”, a agenţilor săi, a 
funcţionarilor săi sau a altor „antreprenori” ce nu sunt angajaţi ai „beneficiarului”, 
sau în privinţa oricăror reclamaţii, proceduri judiciare, costuri, speze şi cheltuieli 
legate de sau în relaţie cu acestea sau, acolo unde la vătămare sau daună a 
contribuit şi „antreprenorul”, funcţionarii sau agenţii săi, o astfel de proporţie din 
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responsabilitatea pentru amintita vătămare sau daună stabilită în mod just şi 
echitabil având în vedere amploarea răspunderii „beneficiarului”, funcţionarilor sau 
agenţilor săi sau a altor antreprenori pentru respectiva vătămare sau pagubă. 

 
21.7 Despăgubiri în sarcina „beneficiarului” 
 
„Beneficiarul” va despăgubi „antreprenorul” pentru toate cererile, procedurile judiciare, 
daunele, costurile, spezele şi cheltuielile privind aspectele acoperite de excepţiile definite de 
subclauza 21.6. 
 
21.8 Asigurarea de răspundere civilă (inclusiv patrimoniul „beneficiarului”) 
 
Fără a limita propriile obligaţii sau obligaţiile şi responsabilităţile „beneficiarului” prevăzute 
în clauza 21, „antreprenorul” va contracta asigurări pe numele comun al „antreprenorului” şi 
al „beneficiarului”, pentru răspunderile legate de moartea sau vătămărea oricărei persoane 
(altele decât cele numite în subclauzele 21.12, 21.13) sau pierderile sau daunele aduse oricărei 
proprietăţi (altele decât „lucrările”) ce rezultă din îndeplinirea „contractului”, altele decât 
excepţiile definite în paragrafele (a), (b) şi (c) ale subclauzei 21.6. 
 
21.9 Suma minimă asigurată 
 
O astfel de asigurare se va face pentru cel puţin suma prevăzută în Anexa la „ofertă”. 
 
21.10 Răspundere individuală 
 
Poliţa de asigurare va include o clauză în sensul că asigurarea se aplică „antreprenorului” şi 
„beneficiarului ” ca asiguraţi separaţi. 
 
21.11 Accidentarea sau vătămarea personalului 
 
„Beneficiarul” nu va fi răspunzător pentru sau în legătură cu nici o daună sau compensaţie 
plătibilă vreunui muncitor sau altei persoane angajată a „antreprenorului” sau a oricărui 
subcontractor, altele decât cele privind moartea sau vătămarea ce rezultă din vreun act sau 
răspundere a „beneficiarului”, a agenţilor sau funcţionarilor săi. „Antreprenorul” va despăgubi 
şi va absolvi „beneficiarul” de orice asemenea daune şi compensaţii, altele decât cele pentru 
care „beneficiarul” este răspunzător aşa cum s-a arătat mai sus, şi împotriva tuturor 
plângerilor, procedurilor judiciare, daunelor, costurilor, spezelor şi a oricăror cheltuieli în 
legătură sau în relaţie cu acestea. 
 
21.12 Poliţe de asigurare împotriva accidentării personalului 
 
„Antreprenorul” se va asigura împotriva unor astfel de răspunderi, şi va continua să se asigure 
în acest sens pe parcursul întregii perioade de timp cât vreo persoană este angajată de el în 
legătură cu „lucrările”. În legătură cu orice persoane angajate de oricare din subantreprenori, 
obligaţia „antreprenorului” de a se asigura aşa cum s-a prezentat anterior în prezenta 
subclauză va fi satisfăcută în situaţia în care subantreprenorul s-a asigurat împotriva 
răspunderilor în legătură cu aceste persoane într-o astfel de manieră încât „beneficiarul” să fie 
despăgubit prin poliţa de asigurare. „Antreprenorul” va solicita unui astfel de subantreprenor 
să furnizeze „beneficiarului”, când i se va cere, o astfel de poliţă de asigurare şi dovada plăţii 
primei de asigurare la zi. 
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21.13 Dovada privind asigurarea şi condiţiile de asigurare 
 
Înainte de începerea lucrului pe „şantier”, „antreprenorul” va furniza „beneficiarului” dovada 
că asigurările solicitate conform prevederilor „contractului” au fost încheiate şi, într-un 
interval de 84 de zile de la „data începerii lucrărilor”, va furniza „beneficiarului” poliţele de 
asigurare. La furnizarea acestor dovezi şi a acestor poliţe către „beneficiar”, „antreprenorul” 
va notifica „firma de dirigenţie” de acest lucru. Poliţele de asigurare vor fi în acord cu 
condiţiile generale convenite înainte de emiterea „scrisorii de acceptare”. „Antreprenorul” va 
încheia asigurările ce cad în sarcina sa cu asigurători şi în condiţiile aprobate de „beneficiar”. 
 
21.14 Suficienţa asigurărilor 
 
„Antreprenorul” va înştiinţa asigurătorii de modificările intervenite în natura, amploarea sau 
programul de executare a „lucrărilor”, şi va asigura existenţa unor asigurări adecvate, în 
conformitate cu termenii contractuali şi, la cerere, va furniza „beneficiarului” poliţele de 
asigurare în vigoare şi toate chitanţele pentru plata la zi a primelor de asigurare. 
 
21.15 Dacă „antreprenorul” nu încheie asigurări 
 
În cazul în care „antreprenorul” nu reuşeşte să încheie şi să menţină în vigoare oricare din 
asigurările solicitate prin „contract”, sau nu reuşeşte să furnizeze „beneficiarului” poliţele de 
asigurare în intervalul de timp specificat în subclauza 21.14, în oricare astfel de situaţie, 
„beneficiarul” poate încheia şi menţine în vigoare oricare din aceste poliţe de asigurare şi 
poate plăti orice primă de asigurare ce este necesară în acest scop, şi poate, după caz, să 
deducă suma plătită în acest fel din oricare sume de bani datorate sau care devin datorate 
„antreprenorului”, sau să îşi recupereze aceste sume ca debit în sarcina „antreprenorului”. 
 
21.16 Conformarea cu condiţiile poliţei de asigurare 
 
În cazul în care „antreprenorul” sau „beneficiarul” nu reuşeşte să îndeplinească condiţiile 
impuse prin poliţele de asigurare încheiate conform termenilor contractuali, fiecare din aceştia 
îl va despăgubi pe celălalt pentru orice fel de pierderi şi reclamaţii ce decurg din această 
nereuşită. 
 
21.17 Conformarea cu norme şi regulamente 
 
Antreprenorul” se va conforma în toate privinţele, inclusiv prin trimiterea tuturor înştiinţărilor 
şi  plătirea tuturor taxelor,  cu prevederile: 

(a) oricăror norme naţionale sau statale, oricărei ordonanţe sau altei legi, oricărei 
reglementări emise de autoritatea locală sau de oricare autoritate legală în 
legătură cu executarea şi definitivarea lucrărilor şi cu remedierea oricăror defecte 
în această privinţă; 

(b) regulilor şi reglementărilor tuturor organismelor publice, şi ale companiilor ale 
căror drepturi sunt sau pot fi afectate în orice fel de către „lucrări”, iar 
„antreprenorul” nu va implica „beneficiarul” în reclamaţiile şi răspunderile de 
orice fel ce decurg din violarea oricăror prevederi de acest tip. În aceste condiţii, 
„beneficiarul” va fi răspunzător de obţinerea oricăror permise de construcţie şi 
certificate de urbanism sau de alte aprobări necesare pentru începerea lucrărilor, 
şi va despăgubi „antreprenorul” conform clauzei 21.7. 
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22. Amendamente 
 
22.1 Variaţii 
 
„Firma de dirigenţie” va face orice modificări ale formei, calităţii sau cantităţii lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, după cum, în opinia lui, ar putea fi necesar şi, în acest scop, sau 
pentru oricare alt motiv considerat de el potrivit, va avea autoritatea să instruiască 
„antreprenorul”, care se va supune, să facă următoarele: 

a) să crească sau să descrească volumul oricărei activităţi incluse în „contract”; 
b) să renunţe la orice astfel de activitate (nu şi dacă sarcina la care renunţă trebuie 

îndeplinită de către „beneficiar” sau alt „antreprenor”); 
c) să schimbe caracterul sau calitatea sau natura oricăror astfel de activităţi; 
d) să schimbe nivelurile, liniile, poziţiile şi dimensiunile oricărei părţi din construcţii; 
e) să execute activităţi adiţionale de orice fel necesare pentru definitivarea lucrărilor, sau 
f) să schimbe orice succesiune sau eşalonare a construirii oricărei părţi din lucrări. 

Nici un fel de modificări de acest tip nu vor vicia sau invalida „contractul”, dar efectul acestor 
modificări, dacă există vreunul, va fi evaluat conform subclauzelor 22.3, 22.4, 22.5 şi 22.6. 
Cu menţiunea că, atunci când este nevoie de emiterea unei instrucţiuni de modificare a 
lucrărilor, datorită  neîndeplinirii unei obligaţii sau a unei violări a „contractului” de către 
„antreprenor”, sau de care acesta este responsabil, orice cost adiţional aferent unei astfel de 
încălcări a obligaţiilor va fi suportat de „antreprenor”. 
 
22.2 Instrucţiuni privind variaţiile 
 
„Antreprenorul” nu va face nici o modificare fără instrucţiuni din partea „firmei de 
dirigenţie”. Se mentioneaza că pentru creşterea sau descreşterea care rezultă ca urmare a 
depăşirii sau reducerii cantităţilor prevăzute în „deviz”, nu este necesara nici o instrucţiune 
data sub aceasta clauza. 
 
 22.3 Evaluarea variaţiilor 
 
Toate variaţiile la care se face referire în clauza 22 şi orice adăugiri la „preţul contractual” 
care trebuie stabilite în conformitate cu clauza 22 (în înţelesul acestei clauze ca „lucrări 
modificate”), vor fi evaluate la tarifele şi la preţurile din „contract”, dacă, în opinia „firmei de 
dirigenţie”, acestea vor fi aplicabile. Dacă „contractul” nu conţine tarife şi preţuri aplicabile 
lucrărilor modificate, tarifele şi preţurile din „contract” vor fi folosite ca baze pentru evaluare, 
în limitele rezonabilului, iar dacă aceasta nu este posibil, după consultarea prealabilă a „firmei 
de dirigenţie” cu „antreprenorul” şi „beneficiarul”, se vor conveni tarife şi preţuri potrivite 
între „firma de dirigenţie” şi „antreprenor”. În cazul în care aceştia nu cad de acord, „firma de 
dirigenţie” va fi cea care va fixa tarifele şi preţurile care, în opinia sa, sunt potrivite şi va 
înştiinţa „antreprenorul” în această privinţă, trimiţând o copie şi „beneficiarului”. Pâna la 
momentul în care se vor conveni sau vor fi fixate aceste tarife şi preţuri, „firma de dirigenţie” 
va stabili tarife şi preţuri provizorii pentru a permite plăţilor în avans să fie incluse în 
certificatele emise conform clauzei 19. 
 
22.4 Competenţa „firmei de dirigenţie” de a stabili tarife 
 
Dacă natura sau valoarea oricărei lucrări modificate raportată la valoarea sau natura 
ansamblului lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, este diferită, în opinia „firmei de 
dirigenţie”, tariful sau preţul convenit în „contract” pentru orice lucrări modificate este 
nepotrivit sau inaplicabil, atunci, după consultarea prealabilă a „firmei de dirigenţie” cu 
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„antreprenorul” şi „beneficiarul”, se vor conveni tarife şi preţuri potrivite între „firma de 
dirigenţie” şi „antreprenor”. În cazul în care aceştia nu cad de acord, „firma de dirigenţie” va 
fi cea care va fixa tarifele şi preţurile care, în opinia acestuia sunt potrivite şi va înştiinţa 
„antreprenorul” în această privinţă, trimiţând o copie şi „beneficiarului”. Pâna la momentul în 
care se vor conveni sau vor fi fixate aceste tarife şi preţuri, „firma de dirigenţie” va stabili 
tarife şi preţuri provizorii pentru a permite plăţilor să fie incluse în certificatele emise conform 
clauzei 19.  
De asemenea, sub rezerva ca nici o lucrare modificată la instrucţiunile „firmei de dirigenţie” 
în conformitate cu clauza 22 să nu fie evaluată conform subclauzei 22.3 sau conform acestei 
subclauze, decât dacă, în intervalul de 14 zile de la data acestor instrucţiuni, şi nu în cazul în 
care este vorba de lucrări omise, înainte de începerea lucrărilor modificate, va fi trimisă în 
scris o înştiinţare de către: 

a) „antreprenor” către „firma de dirigenţie”, cu privire la intenţia acestuia de a 
reclama plăţi suplimentare ; 

b) „firma de dirigenţie” către „antreprenor”, cu privire la intenţia sa de a modifica 
unele tarife sau preţuri. 

 
22.5 Variaţii peste 5% 
 
Dacă, la emiterea „certificatului de recepţie” pentru totalitatea „lucrărilor” se constată că din 
cauza: 

a) oricăror lucrări modificate evaluate conform subclauzelor 22.3 şi 22.4 ; 
b) oricăror ajustări prin măsurare a cantităţilor stabilite în „deviz”, cu excepţia lucrărilor 

la zi-muncă, 
dar nu din orice altă cauză, au fost făcute adăugări la sau deduceri din „preţul contractual”, 
prevazute in deviz la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute, care însumate depăşesc 5% 
din  „preţul contractual efectiv” (care pentru scopurile acestei clauze va fi definit ca „preţul 
contractual” minus provizioane şi marje pentru lucrări la zi-muncă, dacă e cazul) atunci şi în 
acest caz, după consultarea prealabilă a „firmei de dirigenţie” cu „beneficiarul” şi 
„antreprenorul”, vor fi adăugate sau deduse din „preţul contractual” acele sume suplimentare 
după cum se va conveni între „antreprenor” şi „firma de dirigenţie” sau, în lipsa unui acord al 
acestora, după cum se va stabili de către „firma de dirigenţie” luând în calcul cheltuielile 
generale de şantier şi regiile „antreprenorului”. „Firma de dirigenţie” va anunţa în scris 
„antreprenorul” despre orice decizie luată conform acestei subclauze, trimiţând o copie şi 
„beneficiarului”. Sumele respective au la bază valoarea rezultată din depăşiri sau deduceri, 
dar care să nu fie mai mare de 5% din „preţul contractual” efectiv. 
 
22.6 Ziua-muncă 
 
Dacă în opinia sa este necesar sau de dorit, „firma de dirigenţie” poate da instrucţiuni ca orice 
lucrări modificate să fie executate pe bază de zi-muncă. „Antreprenorul” va fi plătit pentru 
aceste lucrări modificate în termenii stabiliţi în calculaţia de preţ pentru zile-muncă inclusă în 
„contract” şi la tarifele şi preţurile introduse de acesta în „ofertă”. 
„Antreprenorul” va pune la dispoziţie „firmei de dirigenţie” acele facturi sau alte documente 
justificative de care este nevoie pentru a demonstra sumele plătite şi, înainte de a comanda 
materialele, va prezenta „firmei de dirigenţie” oferte de preţ pentru acestea spre aprobare. 
În privinţa lucrărilor executate pe baza de zi-muncă şi pe perioada continuării acestor lucrări, 
„antreprenorul” va remite în fiecare zi „firmei de dirigenţie” o listă exactă în două exemplare 
a numelui, ocupaţiilor şi a timpului de lucru a tuturor muncitorilor şi o situţie deasemenea în 
duplicat în care să prezinte descrierea şi cantitatea tuturor materialelor şi a echipamentelor 
folosite de „antreprenor” pentru sau în legătură cu aceste lucrări, în afară de echipamentul 
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care este inclus în adăugarea procentuală în concordanţă cu calculaţia acestor zile-lucru. O 
copie a fiecărei liste şi situaţii va fi semnată de diriginte şi va fi returnată „antreprenorului”, 
atunci cînd este considerată ca fiind corectă. 
La sfârşitul fiecărei luni „antreprenorul” va remite „firmei de dirigenţie” o „situaţie lunară” 
cuprinzând costurile cu manopera, materialele şi echipamentele „antreprenorului” folosite, cu 
excepţiile de mai sus, „antreprenorul” nu va avea dreptul la nici o plată decât dacă astfel de 
situaţii şi rapoarte au fost în întregime şi punctual predate. Cu menţiunea că, dacă „firma de 
dirigenţie” consideră că dintr-un motiv sau altul remiterea acestor situaţii sau rapoarte de către 
„antreprenor”, în conformitate cu prevederile anterioare, nu a fost posibilă, „firma de 
dirigenţie” va avea totuşi dreptul să autorizeze plata  pentru aceste lucrări, fie pe bază de zi-
muncă, după stabilirea timpului folosit şi a muncii, materialelor şi echipamentelor folosite de 
„antreprenor” folosite la acea lucrare, fie la acea valoare a acestora pe care o consideră 
corectă şi rezonabilă. 
 
22.7 Notificarea pretenţiilor de plată 
 
Fără încălcarea altor prevederi contractuale, dacă „antreprenorul” intenţionează să ceară plăţi 
suplimentare pe baza oricărei clauze privitoare la aceste situaţii sau altfel, va anunţa în scris 
despre intenţia sa „firma de dirigenţie”, trimiţând şi „beneficiarului” o copie, în termen de 28 
de zile de la data producerii evenimentului ce a generat solicitarea acestor plăţi suplimentare. 
 
22.8 Evidenţe curente 
 
Antreprenorul” va păstra toate evidenţele curente cu privire la producerea evenimentului la 
care se face referire în subclauza 22.7 de care este nevoie pentru a susţine orice cerere de 
suplimentare pe care doreşte să o facă ulterior. Fără a admite neapărat responsabilitatea 
„beneficiarului”, „firma de dirigenţie”, pe baza primirii înştiinţării prevăzute în subclauza 
22.7, va cerceta aceste evidenţe curente, şi va instrui „antreprenorul” să păstreze orice 
evidenţe curente ulterioare necesare şi care pot fi relevante pentru solicitarea de suplimentare 
a plăţilor despre care a fost înştiinţat. „Antreprenorul” va permite „firmei de dirigenţie” să 
examineze toate evidenţele păstrate conform acestui subpunct şi îi va furniza copii ale 
acestora aşa cum şi când le cere „firma de dirigenţie”. 
 
22.9 Fundamentarea cererilor de plată 
 
În termen de 28 de zile, sau altă perioadă de timp rezonabilă cerută de „firma de dirigenţie” 
pentru trimiterea înştiinţării conform subclauzei 22.7, „antreprenorul” va remite „firmei de 
dirigenţie” un raport care să conţină detalii amănunţite despre  suma (suplimentară) cerută şi 
argumentele pe care se bazează acea cerere. Atunci când efectele evenimentului care stă la 
baza cererii de suplimentare continuă încă, acest raport va fi considerat interimar iar 
„antreprenorul”, la intervalele considerate rezonabile de „firma de dirigenţie”, va trimite 
ulterior rapoarte interimare în care să precizeze valoarea acumulată a cererii de suplimentare 
şi alte argumente ulterioare pe care se bazează această cerere. În cazul în care sunt remise 
„firmei de dirigenţie” rapoarte interimare, „antreprenorul” va trimite raportul final în termen 
de 28 de zile de la încetarea efectelor evenimentului. „Antreprenorul”, la solicitarea „firmei de 
dirigenţie”, va trimite „beneficiarului” copii ale rapoartelor remise „firmei de dirigenţie” 
conform acestei subclauze. 
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22.10 Nerespectarea procedurii 
 
Dacă „antreprenorul” nu se conformează oricărora din prevederile acestei clauze cu privire la 
orice cerere de suplimentare pe care doreşte să o facă, dreptul său de a fi plătit în privinţa 
aceasta nu va depăşi acea sumă stabilită de „firma de dirigenţie” sau de orice arbitru sau 
arbitrii numiţi conform subclauzei 28.3 pentru evaluarea cererii de suplimentare, pe care 
acesta o consideră justificată de rapoartele la zi (indiferent dacă aceste rapoarte au fost sau nu 
puse la dispoziţia „firmei de dirigenţie” potrivit subclauzelor 22.8 şi 22.9). 
 
22.11 Plata sumelor suplimentare 
 
„Antreprenorul” va avea dreptul să includă în orice plăţi parţiale certificate de către „firma de 
dirigenţie” conform clauzei 19, acea valoare cu privire la orice cerere de suplimentare pe care 
„firma de dirigenţie”, după consultarea prealabilă cu „antreprenorul” şi „beneficiarul”, 
consideră că i se cuvine „antreprenorului”. Pentru aceasta, „antreprenorul” va furniza 
suficiente detalii care să permită „firmei de dirigenţie” să stabilească suma datorată. Dacă 
aceste detalii nu sunt suficiente pentru a susţine (valida) în întregime solicitarea de 
suplimentare, „antreprenorul” va avea dreptul să fie plătit pentru acea parte a cererii de 
suplimentare pe care, după părerea „firmei de dirigenţie” detaliile furnizate o validează. 
„Firma de dirigenţie” va înştiinţa „antreprenorul” de orice decizie luată în conformitate cu 
această clauză şi va trimite o copie a înştiinţării şi „beneficiarului”. 
 
23. Subcontractanti 
 
23.1 Definiţia “subantreprenorilor desemnaţi” 
 
Toţi specialiştii, comercianţii, meseriaşii şi alţii care execută orice fel de lucrare sau 
furnizează orice bunuri, materiale, instalaţii sau servicii, pentru care au fost prevăzute fonduri, 
care au fost sau sunt numiţi, selectaţi sau acceptaţi de către „beneficiar” sau de către 
„diriginte”, şi toate persoanele pe care în virtutea prevederilor „contractului”, „antreprenorul” 
este obligat să le subangajeze, în vederea executării unor astfel de lucrări sau furnizării unor 
astfel de bunuri, materiale, instalaţii sau servicii, vor fi considerate subantreprenori ai 
„antreprenorului” şi se va face referire la ei în acest „contract” ca „subantreprenori 
desemnaţi”. 
 
23.2 Subantreprenori desemnaţi; obiecţii privind desemnarea 
 
„Antreprenorului” nu i se va cere de către „beneficiar” sau „diriginte”, sau nu va fi considerat 
ca având vreo obligaţie, să angajeze orice „subantreprenor” desemnat împotriva căruia 
„antreprenorul” poate avea anumite obiecţii întemeiate, sau care refuză să încheie un 
„subcontract” cu „antreprenorul”, contract conţinând prevederi potrivit cărora: 

(a) pentru lucrările, bunurile, materialele, instalaţiile sau serviciile ce fac obiectul 
subcontractului, „subantreprenorul” desemnat îşi va asuma faţă de „antreprenor” astfel 
de obligaţii şi responsabilităţi care îl vor îndreptăţi pe „antreprenor” să se descarce de 
propriile lui obligaţii şi responsabilităţi faţă de „beneficiar” potrivit condiţiilor din 
„contract”, exonerându-l pe „antreprenor” de răspundere şi va asigura despăgubirea 
acestuia împotriva oricăror revendicări, acţiuni, daune, costuri, speze şi cheltuieli de 
orice fel rezultate din sau în legătură cu acestea, sau rezultate din sau în legătură cu 
incapacitatea de a executa astfel de obligaţii sau de a îndeplini astfel de răspunderi ; 

(b) „subantreprenorul” desemnat va exonera de responsabilitate şi va despăgubi pe 
„antreprenor” pentru orice neglijenţe din partea „subantreprenorului” desemnat, a 
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agenţilor, muncitorilor sau funcţionarilor săi si faţă de sau împotriva oricărui abuz din 
partea sa sau a acestora asupra „lucrărilor temporare” furnizate de „antreprenor” în 
scopul „contractului”, şi faţă de toate revendicările mai sus menţionate. 

 
23.3 Cerinţele de proiectare vor fi expres formulate 
 
Dacă în legătură cu fondurile prevăzute, serviciile ce trebuie furnizate presupun şi proiectarea 
sau elaborarea specificaţiilor oricărei părţi din „lucrările permanente” sau a oricăror instalaţii 
ce trebuie încorporate în „lucrări”, astfel de cerinţe vor fi expres formulate în „contract” şi 
incluse în orice „subcontract” încheiat. „Subcontractul” încheiat va specifica că 
„subantreprenorul” desemnat care furnizează astfel de servicii îl va exonera pe „antreprenor” 
de orice răspundere pentru acestea şi îl va despăgubi pentru şi împotriva şi faţă de toate 
revendicările, acţiunile, daunele, costurile, spezele şi cheltuielile rezultate din sau în legătură 
cu incapacitatea de a executa astfel de obligaţii sau de  a îndeplini astfel de răspunderi. 
 
23.4 Plăţile către „subantreprenori” desemnaţi 
 
Pentru toate lucrările executate, bunurile, materialele, instalaţiile sau serviciile furnizate de 
orice „subantreprenor” desemnat, „antreprenorul” va avea dreptul la: 

(a) preţul real plătit sau datorat a fi plătit de „antreprenor”, la instrucţiunile 
„dirigintelui”, şi în conformitate cu „subcontractul”; 

(b) suma introdusă în „deviz” pentru plata forţei de muncă asigurate de „antreprenor”, 
(dacă este cazul) sau, dacă se dispune altfel de către „diriginte”, în conformitate cu 
clauza 22, 

o sumă pentru celelalte drepturi şi profituri, reprezentând o rată procentuală din preţul real 
plătit sau datorat a fi plătit calculat, acolo unde în „deviz” este prevăzut un procent ce trebuie 
stabilit din „provizionul” aferent, la tariful introdus de către „antreprenor” pentru acel obiect 
sau, unde nu s-a făcut o astfel de prevedere în „deviz”, la tariful introdus de „antreprenor” în 
Anexa la ofertă şi repetată acolo unde o astfel de prevedere a fost introdusă ca obiect special 
în „deviz” pentru un astfel de scop. 
 
23.5 Garantarea plăţilor către „subantreprenori” desemnaţi 
 
Înainte de a emite, potrivit clauzei 19, orice certificat care include orice plată cu privire la 
lucrările efectuate sau bunuri, materiale, instalaţii sau servicii furnizate de către orice 
„subantreprenor” desemnat, „firma de dirigenţie” va fi îndreptăţită să ceară de la „antreprenor” 
dovezi acceptabile, că toate plăţile, mai puţin reţinerile, incluse în certificatele anterioare cu 
privire la lucrările, bunurile, materialele, instalaţiile sau serviciile unui astfel de 
„subantreprenor” desemnat au fost plătite sau vărsate de către „antreprenor”. Dacă 
„antreprenorul” nu reuşeşte să furnizeze această dovadă atunci: 

(a) convinge „firma de dirigenţie” în scris că are un motiv întemeiat pentru abţinerea 
sau refuzul de a face astfel de plăţi ; 

(b) aduce „dirigintelui” dovada întemeiată că a informat despre aceasta, în scris, pe 
„subantreprenorul” desemnat. 

„Beneficiarul” va avea dreptul să plătească acestui „subantreprenor” direct, pe baza 
certificatului emis de „diriginte”, toate sumele, mai puţin reţinerile, prevăzute în 
„subcontractul” încheiat, plăţi pe care „antreprenorul” nu a reuşit să le facă către acest 
„subantreprenor” şi să deducă prin compensare sumele astfel plătite de către „beneficiar”, din 
orice sume scadente sau ce urmează a deveni scadente ca plăţi din partea „beneficiarului către 
„antreprenor”. 
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Cu menţiunea că, în cazurile în care „firma de dirigenţie” a avizat şi „beneficiarul” a plătit 
direct după cum s-a menţionat mai sus, la emiterea în viitor a oricărui certificat în favoarea 
„antreprenorului”, „firma de dirigenţie” va deduce suma astfel plătită direct după cum s-a 
menţionat, dar nu va refuza sau întârzia emiterea certificatului emis potrivit condiţiilor din 
„contract”. 
 
24. Penalităţi, daune-interese 
 
24.1 Penalităţi datorate neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către „antreprenor” 
 
În cazul în care, din vina sa exclusivă, „antreprenorul” nu reuşeşte să îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin „contract”, „antreprenorul” are dreptul de a deduce din „preţul 
contractului”, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din „preţul contractului”. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi-săptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
 
24.2 Penalităţi datorate neîndeplinirii angajamentelor contractuale de către „beneficiar” 
 
În cazul în care „beneficiarul” nu onorează facturile în termen de 28 de zile, de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 18.2, aceasta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată (se precizează cota procentuală pentru 
fiecare zi-săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, cotă care, de 
regulă, trebuie să acopere dobânda practicată pe piaţa bancară). 
 
25. Rezilierea contractului 
 
25.1 Neîndeplinirea condiţiilor contractuale de către „antreprenor” 
 
Dacă „antreprenorul” este considerat prin lege ca incapabil să-şi plătească datoriile pe măsură ce 
devin scadente, sau intră în faliment voluntar sau involuntar, lichidare sau dizolvare (alta decât 
lichidarea voluntară în scopul fuziunii şi reorganizării), sau devine insolvabil, sau încheie o 
înţelegere cu sau o cesiune de bunuri în favoarea creditorilor săi, sau acceptă să continue 
executarea „contractului” sub supravegherea creditorilor săi, sau dacă este numit un administrator, 
tutore sau lichidator pentru o parte substanţială a activelor sale, sau dacă în conformitate cu orice 
altă lege sau regulament cu privire la reorganizarea, reeşalonarea sau reajustarea datoriilor, încep 
procedurile împotriva „antreprenorului” sau sunt adoptate rezoluţii în legătură cu dizolvarea sau 
lichidarea sau dacă sunt întreprinse orice demersuri pentru a se impune sechestru asupra unei părţi 
substanţiale a activelor „antreprenorului”, sau dacă orice acţiune sau eveniment are loc cu privire 
la „antreprenor” sau activele acestuia, care în baza oricărei legi aplicabile are un efect important 
similar cu oricare din acţiunile şi evenimentele mai sus menţionate, sau dacă „antreprenorul” a 
încălcat subclauza 26.1, sau dacă bunurile sale fac obiectul unei executări silite, sau dacă „firma de 
dirigenţie” demonstrează „beneficiarului”, împreună cu o copie pentru „antreprenor”, că, în opinia 
sa, „antreprenorul”:  

(a) a denunţat „contractul” ; 
(b) fără nici o scuză rezonabilă nu a reuşit să: 

(i) înceapă „lucrările” în conformitate cu subclauza 15.1 ; 
(ii) să continue „lucrările”, sau orice secţiune a acestora, în termen de 28 de zile 
după primirea notificării în conformitate cu subclauza 15.8 ; 
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(c) nu a reuşit să se conformeze cu notificarea emisă în conformitate cu subclauza 7.10 
sau cu o instrucţiune emisă în conformitate cu subclauza 7.14, în termen de 28 de 
zile de la primirea acesteia; 

(d) continuă în mod consecvent sau flagrant, în ciuda avertismentelor anterioare emise 
în scris de „firma de dirigenţie”, să neglijeze respectarea obligaţiilor sale în baza 
„contractului” ; 

(e) a încălcat subclauza 26.2 ; 
atunci „beneficiarul” poate, cu preaviz de 14 zile către „antreprenor” în ciuda avertismentelor 
anterioare emise în scris de „firma de dirigenţie”, să preia „şantierul” şi „lucrările” şi să 
rezilieze „contractul”, fără ca prin aceasta „antreprenorul” să fie degrevat de obligaţiile sau 
responsabilităţile asumate în baza „contractului”, sau să afecteze drepturile şi obligaţiile 
„beneficiarului” şi ale „dirigintelui” stabilite conform „contractului”. „Beneficiarul” poate 
finaliza el însuşi „lucrările” sau poate angaja orice alt „antreprenor” pentru a finaliza 
„lucrările”. „Beneficiarul” sau noul „antreprenor” angajat pot folosi pentru finalizarea 
lucrărilor orice echipament, lucrări temporare şi materiale ale „antreprenorului”, după cum 
consideră de cuviinţă. 
 
25.2 Evaluarea la data rezilierii 
 
„Firma de dirigenţie” poate, imediat ce devine posibil după o astfel de preluare şi reziliere de 
către „beneficiar”, să stabilească şi să determine „ex parte”, sau prin referire la părţi sau după 
o astfel de investigare sau cercetare, după cum consideră potrivit să facă sau să instituie, şi va 
certifica: 

a) ce sumă (dacă există) a fost, la momentul unei astfel de preluări şi rezilieri, 
câştigată de sau acumulată în mod rezonabil ca datorată către „antreprenor” pentru 
lucrări efectiv executate de acesta conform „contractului” ; 

b) valoarea oricăror materiale neutilizate sau utilizate parţial, a oricăror echipamente 
ale „antreprenorului” sau a „lucrărilor temporare”. 

 
25.3 Plăţi după reziliere 
 
În cazul în care „beneficiarul” reziliază „contractul” „antreprenorului” în condiţiile prezentei 
clauze, acesta nu va fi răspunzator să plătească „antreprenorului” nici o sumă suplimentară 
(inclusiv daune) în legătură cu „contractul” până la expirarea perioadei de garanţie cât şi după 
aceea, până ce costurile execuţiei, finalizării şi remedierii tuturor defectelor, daunelor pentru 
întârzierea finalizării (dacă există) precum şi celelalte cheltuieli efectuate de „beneficiar” nu au 
fost stabilite şi suma respectivă nu a fost certificată de „firma de dirigenţie”. „Antreprenorul” va 
avea apoi dreptul de a primi doar acea sumă (dacă este cazul) pe care „firma de dirigenţie” o 
certifică ca fiind de plată pentru finalizarea lucrărilor, minus sumele menţionate mai sus. În 
cazul în care o astfel de sumă depăşeşte suma care ar fi trebuit să fie plătită „antreprenorului” 
la termenul de finalizare stabilit în „contract”, „antreprenorul”, la cererea „beneficiarului”, va plăti 
acestuia suma suplimentară şi o astfel de depăşire va fi considerată ca debit al „antreprenorului” 
în favoarea „beneficiarului”, debit ce va fi recuperat în consecinţă. 
 
26. Cesionarea şi subantrepriza 
 
26.1 Cesionarea drepturilor contractuale 
 
În afară de cazul în care este interzis prin lege, la instrucţiunile „firmei de dirigenţie” date în 
decurs de 14 zile de la un astfel de eveniment şi reziliere la care se face referire în subclauza 
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25.1, „antreprenorul” va ceda „beneficiarului” drepturile rezultate din orice contracte pentru 
furnizarea oricăror bunuri şi materiale sau servicii şi/sau pentru executarea oricărei lucrări în 
scopurile îndeplinirii „contractului”, realizate de „antreprenor” până la momentul respectiv. 
În afară de cazul în care este interzis prin lege, la instrucţiunile „firmei de dirigenţie” date în 
decurs de 14 zile de la un astfel de eveniment şi reziliere la care se face referire în subclauza 
25.1, „antreprenorul” va ceda „beneficiarului” drepturile rezultate din orice contracte pentru 
furnizarea oricăror bunuri şi materiale sau servicii şi/sau pentru executarea oricărei lucrări în 
scopurile îndeplinirii „contractului” realizate de „antreprenor” până la momentul respectiv. 
 
26.2 Subantrepriza 
 
„Antreprenorul” nu va da în subantrepriză totalitatea „lucrărilor” şi/sau o parte a lucrărilor 
fără consimţământul prealabil al „firmei de dirigenţie”, cu excepţia cazului când se prevede 
altfel in „contract”. Consimţământul „beneficiarului” şi al „firmei de dirigenţie” nu va 
exonera „antreprenorul” de vreo răspundere sau obligaţie contractuală, şi acesta va fi în 
întregime responsabil de acţiunile, incapacitatea sau neglijenţa oricăruia din „subantreprenori” 
şi a agenţilor, funcţionarilor sau muncitorilor acestuia. 
„Antreprenorului” nu i se va cere obţinerea unui astfel de accept pentru: 

(a) asigurarea forţei de muncă ; 
(b) achiziţionarea de materiale conforme cu standardele specificate în „contract” ; 
(c) darea în subantrepriză a oricărei părţi a „lucrărilor” pentru care „subantreprenorul” 

este desemnat prin „contract”. 
 
26.3 Stabilirea obligaţiilor subantreprenorului 
 
În cazul în care un „subantreprenor” şi-a asumat faţă de „antreprenor” orice responsabilitate 
privind lucrările executate sau bunurile, materialele, instalaţiile sau serviciile furnizate, 
responsabilitate ce rămâne în vigoare pe o perioadă de timp depăşind „perioada de garanţie” 
prevăzută prin „contract”, va fi transferată de către „antreprenor” „beneficiarului”, precum şi 
drepturile rezultând din respectivele responsabilităţi pentru perioada rămasă în vigoare la 
momentul transferului. 
 
26.4 Lucrări de remediere de urgenţă 
 
În cazul în care, datorită unor accidente sau avarii, sau a altor evenimente ce apar la, în sau în 
legătură cu „lucrările”, sau cu orice parte a acestora, fie în perioada de execuţie fie în decursul 
„perioadei de garanţie”, „firma de dirigenţie” consideră executarea oricăror lucrări de remediere 
sau a altor lucrări ca fiind urgentă pentru asigurarea securităţii „lucrărilor”, lucrări pe care 
„antreprenorul” nu poate sau nu doreşte să le execute imediat, atunci „beneficiarul” este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane pentru executarea acestor lucrări considerate 
necesare de „firma de dirigenţie”. În cazul în care lucrările sau reparaţiile executate în acest fel de 
„beneficiar” sunt lucrări care, în opinia „firmei de dirigenţie”, „antreprenorul” era dator să le 
efectueze pe propria cheltuială conform condiţiilor contractuale, toate costurile directe sau 
indirecte legate de acestea vor fi, după consultarea „beneficiarului” şi a „antreprenorului”, stabilite 
de „firma de dirigenţie” ca fiind de recuperat de la „antreprenor”, şi pot fi deduse de „beneficiar” 
din orice sume datorate sau care vor fi datorate „antreprenorului”, iar „firma de dirigenţie” va 
notifica „antreprenorul” în consecinţă, cu o copie pentru „beneficiar”. 
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27. Forţa majoră 
 
27.1 Exonerarea de răspundere pentru riscuri speciale 
 
„Antreprenorul” nu va purta absolut nici o răspundere ca urmare a producerii oricărora din 
riscurile speciale specificate în subclauza 27.2, pentru: 

(a) daune sau pagube aduse „lucrărilor”, cu excepţia lucrărilor asupra cărora s-a luat o 
decizie conform prevederilor subclauzelor 7.14şi 7.15 înainte de producerea oricăruia 
din riscurile menţionate ; 

(b) daune sau pagube aduse patrimoniului, fie acesta al „beneficiarului” sau ale unor terţe 
părţi ; 

(c) vătămări sau moarte. 
 
27.2 Riscuri speciale 
 
Riscurile speciale sunt:  

(a) riscurile definite în paragrafele (a), (c), (d) şi (e) ale subclauzei 12.21 ; 
(b) riscurile definite în paragraful (b) al subclauzei 12.21 atâta timp cât acestea sunt în 

legătură cu ţara în care trebuie executate „lucrările”. 
 
27.3 Daune aduse lucrărilor prin riscuri speciale 
 
În cazul în care „lucrările” sau orice materiale sau instalaţii de pe sau din apropierea sau în 
tranzit prin „şantier”, sau oricare din echipamentele „antreprenorului”, suferă distrugeri sau 
pagube datorită oricăruia din riscurile speciale menţionate, „antreprenorul” va fi îndreptăţit, 
conform „contractului”, pentru orice „lucrări Permanente” executate corespunzător şi pentru 
orice materiale sau utilaje distruse sau deteriorate în acest fel şi, dacă aceasta este cerută de 
„firma de dirigenţie” sau necesar pentru finalizarea „lucrărilor”, la primirea unor sume pentru: 

(a) remedierea oricăror astfel de pagube sau daune aduse „lucrărilor” ; 
(b) înlocuirea sau repararea materialelor sau „echipamentelor” „antreprenorului”, iar 

„firma de dirigenţie” va stabili o suplimentare a „preţului contractual” în 
conformitate cu prevederile subclauzelor 22.3, 22.4, 22.5 şi 22.6 (care, în cazul 
costurilor referitoare la înlocuirea „echipamentelor” „antreprenorului” vor include 
în mod echitabil valoarea de piaţă a acestora, stabilită de „firma de dirigenţie”) şi 
va notifica „antreprenorul” în consecinţă, cu o copie pentru „beneficiar”. 

 
27.4 Proiectile, rachete 
 
Distrugerile, daunele, vătămările sau pierderile de vieţi cauzate de explozia sau impactul, dacă 
şi oricând ar apărea, a unor mine, bombe, obuze, grenade, sau a altor proiectile, rachete, 
muniţii sau explozivi de război, se vor considera ca fiind consecinţe ale riscurilor speciale 
menţionate. 
 
27.5 Costuri crescute datorită riscurilor speciale 
 
În limitele în care „antreprenorul” este îndreptăţit să fie plătit în conformitate cu oricare din 
prevederile contractuale, „beneficiarul” va rambursa „antreprenorului” toate cheltuielile legate 
de executarea „lucrărilor” (altele decât cele ce pot fi considerate ca lucrări de reconstruire 
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denunţate conform prevederilor subclauzelor 7.14 şi 7.15 înainte de apariţia oricărui risc 
special) care rezultă din sau sunt în legătură cu riscurile speciale menţionate, sub rezerva 
prevederilor conţinute în continuare în prezenta clauza referitor la izbucnirea războaielor, iar 
„antreprenorul” va notifica „firma de dirigenţie” imediat ce informaţiile despre astfel de 
costuri ajung la cunoştinţa lui. După consultarea „beneficiarului” şi „antreprenorului”, „firma 
de dirigenţie” va stabili proporţia costurilor „antreprenorului” legate de acestea, sumă ce va fi 
adăugată „preţului contractual” şi va notifica „antreprenorul” în consecinţă, cu o copie pentru 
„beneficiar”. 
 
27.6 Izbucnirea războiului 
 
În cazul în care, pe perioada derulării „contractului” izbucneşte un război, declarat sau nu, în 
orice parte a lumii, război care afectează financiar sau în alt mod executarea „lucrărilor”, în 
situaţia în care „contractul” nu a fost reziliat în conformitate cu prevederile prezentei clauze 
„antreprenorul” va continua să facă tot posibilul pentru a finaliza executarea „lucrărilor”. 
„Beneficiarul” va fi îndreptăţit, în orice moment după o astfel de izbucnire a unui război, să 
rezilieze „contractul” prin notificarea „antreprenorului” şi, la primirea unei astfel de notificări, 
„contractul” va fi reziliat de fapt, cu excepţia prevederilor prezentei clauze şi a clauzei 28 
privitoare la drepturile părţilor, reziliere ce se va face fără afectarea drepturilor oricăreia din 
părţi cu privire la orice încălcare precedentă a „contractului”. 
 
27.7 Îndepărtarea echipamentelor „antreprenorului” la reziliere 
 
În situaţia în care „contractul” este reziliat conform prevederilor subclauzei 27.6, 
„antreprenorul” va îndepărta de pe „şantier” toate echipamentele sale cât de repede este 
posibil, şi va asigura facilităţi similare pentru ca „subcontractorii” săi să poată face acelaşi 
lucru. 
 
27.8 Plata în cazul rezilierii „contractului” 
 
În situaţia în care „contractul” este reziliat aşa cum s-a menţionat anterior, „antreprenorul” va 
fi plătit de „beneficiar”, în măsura în care aceste sume sau obiecte nu au fost deja acoperite de 
plăţi efectuate în contul „antreprenorului”, pentru toate lucrările executate anterior datei 
rezilierii „contractului”, la tarifele şi preţurile stipulate în „contract”, şi în plus: 

a) sumele plătibile în legătură cu orice articole preliminare la care se face referire în „deviz”, 
în măsura în care lucrarea sau serviciul inclus în acestea au fost executate, şi un procent 
echitabil în situaţia în care vreunul din aceste articole a fost executat sau îndeplinit parţial; 

b) costul materialelor, instalaţiilor sau bunurilor comandate în mod rezonabil pentru „lucrări” 
şi care au fost livrate „antreprenorului” sau pentru care acesta este obligat legal să accepte 
livrarea. Aceste materiale, utilaje sau bunuri devin proprietatea „beneficiarului” în urma 
efectuării unor asemenea plăţi; 

c) suma reprezentând preţul oricăror angajamente de plată contractate în mod rezonabil 
de „antreprenor” în scopul finalizării totalităţii „lucrărilor”, în măsura în care aceste 
angajamente de plată nu au fost deja acoperite de alte plăţi la care se face referire în 
prezenta subclauză; 

d) orice sumă suplimentară ce este de plată conform prevederilor subclauzelor 27.3 şi 
27.5; 

e) o proporţie rezonabilă din costuri, luând în considerare plăţile efectuate sau care 
urmează a fi efectuate pentru „lucrările” executate, pentru îndepărtarea 
echipamentelor „antreprenorului” în conformitate cu subclauza 27.7 şi pentru, 
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returnarea acestora pe amplasamentul principal al „antreprenorului” din ţara unde 
acesta este înregistrat sau la altă destinaţie, dar nu cu un cost mai mare; 

f) în mod rezonabil, cheltuielile de repatriere a întregului personal al „antreprenorului” 
angajat la sau în legătură cu „lucrările” la momentul rezilierii „contractului”. 

În aceste condiţii, pentru orice plată datorată de „beneficiar” conform prevederilor prezentei 
subclauze, „beneficiarul” este îndreptăţit să fie creditat cu orice sold datorat de „antreprenor” 
din sumele primite cu titlu de avans pentru echipamentele, materialele şi instalaţiile 
„antreprenorului”, şi cu orice alte sume care, la data rezilierii „contractului”, erau de recuperat 
de „beneficiar” de la „antreprenor” în conformitate cu termenii contractuali. Orice sume 
plătite în condiţiile prezentei subclauze vor fi, după consultarea „beneficiarului”, stabilite de 
„firma de dirigenţie”, care va notifica „antreprenorul” în consecinţă, cu o copie pentru 
„beneficiar”. 
 
27.9 Plăţi în cazul eliberării de răspundere contractuală 
 
În situaţia în care, după emiterea „scrisorii de acceptare” apare orice situaţie necontrolabilă de 
către părţi în urma căreia reiese că este imposibil sau nelegal pentru oricare sau pentru ambele 
părţi să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, sau dacă în conformitate cu legislaţia ce 
guvernează „contractul” părţile sunt degrevate de executarea în continuare a „contractului”, 
atunci părţile vor fi exonerate de obligaţiile contractuale, cu excepţia drepturilor pe care la au 
conform prevederilor prezentei clauze şi a clauzei 28 şi fără a prejudicia drepturile oricăreia 
din părţi rezultate din orice încălcare anterioară a „contractului”, iar suma pe care 
„beneficiarul” o datorează „antreprenorului”  pentru lucrările executate va fi cea care ar fi fost 
plătită conform clauzei 27 în cazul în care „contractul” ar fi fost reziliat conform prevederilor 
clauzei 27. 
 
28. Soluţionarea litigiilor 
 
28.1 Decizia „firmei de dirigenţie” 
 
În cazul apariţiei unei dispute de orice fel între „beneficiar” şi „antreprenor” în legătură cu sau 
rezultând din „contract” sau din executarea „lucrărilor”, fie că aceasta apare în timpul 
executării „lucrărilor” sau după finalizarea acestora şi fie că apare înainte de sau după 
denunţarea sau rezilierea în alt fel a „contractului”, inclusiv disputele referitoare la opinii, 
instrucţiuni, decizii, certificate sau evaluări ale „firmei de dirigenţie”, problema în chestiune 
va fi în primul rând remisă în scris „firmei de dirigenţie”, cu o copie pentru cealaltă parte. O 
astfel de notificare va indica faptul că este efectuată în conformitate cu prezenta clauză. În 
termen de 10 zile de la primirea unei astfel de notificări, „firma de dirigenţie” va comunica 
decizia sa „beneficiarului” şi „antreprenorului”. O astfel de comunicare va indica faptul că 
este efectuată în conformitate cu prezenta clauză. 
În cazul în care „contractul” nu a fost deja denunţat sau reziliat, „antreprenorul” va continua 
executarea „lucrărilor” cu atenţia corespunzătoare, iar „antreprenorul” şi „beneficiarul” vor 
pune în aplicare orice decizie a „firmei de dirigenţie” cu excepţia cazului şi până când o astfel 
de decizie este revizuită, după cum se prevede în continuare, printr-o înţelegere amiabilă sau o 
decizie luată în urma arbitrajului. 
În cazul în care „beneficiarul” sau „antreprenorul” nu sunt satisfăcuţi de vreo decizie a „firmei de 
dirigenţie”, sau dacă „firma de dirigenţie” nu comunică decizia sa în termen de 10 zile din ziua în 
care a primit notificarea privind problema în dispută, atunci „beneficiarul” sau „antreprenorul” 
pot, în termen de 5 zile de la primirea deciziei „firmei de dirigenţie”, sau în termen de 5 zile de la 
expirarea amintitei perioade de 10 zile, după caz, să notifice cealaltă parte, cu o copie informativă 
pentru „firma de dirigenţie”, de intenţia de a începe arbitrajul în privinţa problemei în dispută, în 
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condiţiile de mai jos. O astfel de notificare va stabili dreptul părţii ce o remite de a începe arbitrajul 
în privinţa acelei dispute, aşa cum este prevăzut în continuare, având în vedere că, în conformitate 
cu subclauza 28.4, nu se poate începe arbitrajul fără remiterea unei astfel de notificări. 
În cazul în care „firma de dirigenţie” a remis „beneficiarului” şi „antreprenorului” notificarea 
privitoare la decizia sa cu privire la dispută, iar „beneficiarul” sau „antreprenorul” nu au 
notificat intenţia de a începe arbitrajul în termen de 5 zile de la primirea de către părţi a deciziei 
„firmei de dirigenţie”, decizia respectivă va deveni finală şi obligatorie pentru „beneficiar” şi 
pentru „antreprenor”. 
 
28.2 Soluţionarea amiabilă 
 
În cazul în care o notificare privind intenţia de a începe arbitrajul a fost înaintată conform 
prevederilor subclauzei 28.1, părţile vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, 
înainte de începerea arbitrajului. În aceste condiţii, dacă părţile nu convin altfel, arbitrajul va 
începe la Camera de Comerţ şi Industrii a Romaniei şi a Municipiului Bucureşti, într-un 
termen care va fi stabilit de comun acord între părţi, în partea de Condiţii speciale, chiar dacă 
nu a fost făcută nici o încercare de soluţionare pe cale amiabilă a disputei. 
 
28.3 Arbitrajul 
 
Orice dispută în legătură cu care: 

(a) decizia „firmei de dirigenţie”, dacă există, nu a devenit finală şi obligatorie în conformitate 
cu subclauza 28.2, 

(b) soluţionarea pe cale amiabilă nu a fost realizată în perioada specificată în subclauza 28.2, 
 

va fi în cele din urmă rezolvată, dacă nu se specifică altfel în „contract”, conform reglementărilor 
de arbitraj ale Camerei de Industrii şi Comerţ a României. Arbitrul/arbitrii vor avea autoritatea 
deplină de a deschide, examina şi revizui orice hotărâre, opinie, instrucţiune, decizie, certificat sau 
evaluare date de „firma de dirigenţie” în legătură cu disputa în cauză. 
În cadrul procedurilor de arbitraj, nici una dintre părţi nu va fi obligată să-şi limiteze argumentarea 
cauzei la dovezi sau evidenţe remise către „firma de dirigenţie” pentru obţinerea deciziei 
prevăzute în subclauza 28.1. Nici o astfel de decizie nu va împiedica „firma de dirigenţie” să fie 
chemată ca martor şi să prezinte dovezi în faţa arbitrului/arbitrilor asupra oricărei chestiuni 
relevante în problema aflată în dispută. 
Arbitrajul poate începe înainte de sau după finalizarea „lucrărilor”, cu condiţia ca obligaţiile 
„beneficiarului”, ale „firmei de dirigenţie” şi ale „antreprenorului” să nu fie afectate datorită 
desfăşurării arbitrajului pe durata executării „lucrărilor”. 
 
28.4 Neconformarea cu deciziile „firmei de dirigenţie” 
 
În cazul în care nici „beneficiarul” şi nici „antreprenorul” nu au înaintat o notificare privind 
intenţia de a începe arbitrajul asupra unei dispute în perioada specificată în subclauza 28.1, iar 
decizia corespunzătoare a „firmei de dirigenţie” a devenit finală şi obligatorie, oricare din 
părţi este îndreptăţită, dacă cealaltă parte nu se conformează la această decizie, şi fără a 
prejudicia nici un alt drept pe care îl are, să supună arbitrajului această neconformare în 
condiţiile subclauzei 28.3. prevederile subclauzelor 28.1 şi 28.2 nu se vor aplica nici unei 
astfel de situaţii. 
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28.5 Răspunderea „beneficiarului” 
 
În cazul în care „beneficiarul”: 

(a) nu reuşeşte să plătească „antreprenorului” sumele datorate în urma oricăror certificate 
emise de „firma de dirigenţie” în termen de 28 de zile de la expirarea termenului de 
efectuare a plăţii specificat în subclauza 19.10, plată ce face subiectul oricărui tip de 
deducere pe care „beneficiarul” este îndreptăţit să o facă conform prevederilor 
contractuale; 

(b) intervine în sau obstrucţionează sau refuză vreo aprobare necesară pentru emiterea 
unui astfel de certificat ; 

(c) devine insolvabil sau, ca şi companie, intră în lichidare, alta decât ca urmare a unui 
plan de reorganizare sau fuziune ; 

(d) notifică „antreprenorul” că, datorită unor motive economice neprevăzute îi este 
imposibil să îşi îndeplinească în continuare obligaţiile contractuale, „antreprenorul” are 
dreptul de a rezilia angajamentul său contractual prin notificarea „beneficiarului”, cu o 
copie pentru „firma de dirigenţie”. O astfel de reziliere va intra în vigoare la 14 zile de 
la remiterea notificării. 

 
28.6 Îndepărtarea echipamentelor „antreprenorului” 
 
La expirarea preavizului de 14 zile la care se face referire în subclauza 28.5, fără a ţine cont de 
prevederile subclauzei 12.30, „antreprenorul” va îndepărta cât mai repede posibil de pe  
„şantier” toate echipamentele sale. 
 
28.7 Plata la reziliere 
 
În cazul unei astfel de rezilieri, „beneficiarul” va avea aceleaşi obligaţii de plată faţă de 
„antreprenor” ca şi cum „contractul” ar fi fost reziliat în conformitate cu prevederile clauzei 
27. În plus faţă de plăţile specificate în subclauza 27.8, „beneficiarul” va plăti 
„antreprenorului” o sumă echivalentă cu toate pierderile sau pagubele „antreprenorului” ce 
rezultă din sau în legătură cu sau consecinţă a unei astfel de rezilieri. 
 
28.8 Dreptul „antreprenorului” de a suspenda lucrările 
 
Fără a prejudicia dreptul „antreprenorului” la perceperea unor dobânzi conform subclauzei 
19.10 şi la reziliere conform subclauzei 28.5, dacă „beneficiarul” nu achită „antreprenorului” 
sumele datorate pe baza oricărui certificat emis de „firma de dirigenţie” în termen de 28 de 
zile de la expirarea perioadei stipulate în subclauza 19.10 pentru efectuarea plăţii (inclusiv 
orice deduceri pe care „beneficiarul” are dreptul să le facă conform „contractului”), după ce a 
dat preaviz cu 28 de zile înainte „beneficiarului”, şi o copie „firmei de dirigenţie”, 
„antreprenorul” poate să suspende lucrările sau să reducă ritmul de lucru. Dacă 
„antreprenorul” suspendă lucrările sau reduce ritmul de lucru în conformitate cu prevederile 
acestei subclauze şi din cauza aceasta suferă întîrzieri sau înregistrează costuri, „firma de 
dirigenţie”, după consultarea prealabilă cu „beneficiarul” şi „antreprenorul” va hotărî: 

(a) orice prelungire a termenului la care, conform subclauzei 15.4, „antreprenorul” are 
dreptul; 

(b) suma la care se ridică aceste cheltuieli, sumă ce va fi adăugată la „preţul contractual”, 
şi va anunţa „antreprenorul” în consecinţă, trimiţând o copie şi „beneficiarului”. 
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28.9 Reluarea lucrului 
 
Atunci când „antreprenorul” suspendă lucrările sau reduce ritmul acestora, după ce a anunţat 
acest lucru în conformitate cu subclauza 28.8, şi, în consecinţă, „beneficiarul” plăteşte suma 
datorată,  inclusiv dobânda conform subclauzei 19.10. Dacă nu a fost trimisă înştiinţarea de 
finalizare, dreptul „antreprenorului” conform subclauzei 28.5 se va prescrie iar 
„antreprenorul” îşi va relua activitatea normală cât de repede posibil. 
 
 
 
 

PARTEA A II-A – CONDITII SPECIALE 
 
Anumite clauze, respectiv, subclauzele 5.1, paragraful a), i) şi v), 6 (parţial), 12.7, 12.8 şi 
30.2 trebuie să includă formulări adiţionale în Partea a II-a, astfel încât contractul să fie 
complet. Alte clauze pot necesita formulări suplimentare pentru a completa Partea I sau 
pentru a acoperi anumite circumstanţe sau tipuri de lucrări, urmând a fi cuprinse în Partea a 
II-a cu numărul şi denumirea clauzelor şi subclauzelor aşa cum au fost definite în Partea I. 
 
29. Limba care guvernează contractul 
 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
30. Comunicări 
 
30.1 Notificări către „antreprenor” 
 
Toate certificatele, notificările sau instrucţiunile ce trebuie remise „antreprenorului” de 
„beneficiar” sau de „firma de dirigenţie” conform prevederilor „contractului” vor fi trimise 
prin poştă, cablu, prin transmisii telex sau fax, sau vor fi remise la sediul principal al 
„antreprenorului” sau la orice altă adresă indicată de „antreprenor” în acest scop. 
 
30.2 Notificări către „beneficiar” şi „firma de dirigenţie” 
 
Orice notificare ce trebuie remisă „beneficiarului” sau „firmei de dirigenţie” conform 
prevederilor „contractului” va fi trimisă prin poştă, cablu, prin transmisii telex sau fax, sau va 
fi remisă la adresa indicată în acest scop în Partea a II-a a prezentului „contract”. 
 
30.3 Modificarea adresei 
 
Oricare din părţi poate să schimbe o adresă specificată cu o altă adresă, prin notificarea în 
prealabil a celeilalte părţi, cu o copie pentru „firma de dirigenţie”, iar „firma de dirigenţie” 
poate face acest lucru cu notificarea în prealabil a ambelor părţi. 
 
31. Legea aplicabilă contractului 
 
Contractul va fi interpretat conform legilor româneşti. 
 
 

Beneficiar,        Antreprenor, 
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