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1 PREVEDERI GENERALE 

1.1 Definiţii 

 În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea 
următoarele semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel. 

Contractul 

1.1.1  „Contract” înseamnă Acordul Contractual şi celelalte documente enumerate in Anexă. 

1.1.2  „Specificaţie” înseamnă documentul menţionat în Anexă, care include Cerinţele 
Beneficiarului referitoare la proiectul care urmează a fi elaborat de către Antreprenor, dacă 
există, precum şi orice Modificare adusă acestui document. 

1.1.3  „Planşe” înseamnă planşele Beneficiarului, referitoare la Lucrări, aşa cum sunt enumerate 
în Anexă, precum şi orice Modificare adusă acestor Planşe. 

Părţi şi Persoane 

1.1.4  „Beneficiar” înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai 
acesteia, precum şi orice împuternicit (cu condiţia să existe acordul Antreprenorului). 

1.1.5  „Antreprenor” înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai 
acesteia, precum şi orice împuternicit (cu condiţia să existe acordul Beneficiarului). 

1.1.6  „Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul. 

Date, Termene şi Perioade 

1.1.7  „Dată de Începere a Lucrărilor” înseamnă data situată la 14 zile după data la care 
Acordul Contractual intră în vigoare, sau orice altă dată convenită de către Părţi. 

1.1.8  „Zi” înseamnă zi calendaristică. 

1.1.9  „Durata de Execuţie” înseamnă durata de realizare a Lucrărilor menţionată în Anexă (sau 
prelungită conform Sub-Clauzei 7.3), calculată de la Data de Începere a Lucrărilor. 

Monedă şi Plăţi 

1.1.10  „Cost” înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod 
corespunzător de către Antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, 
inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul. 

Alte Definiţii 

1.1.11  „Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi 
alte lucruri necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele. 

1.1.12  „Ţară” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul. 

1.1.13  „Riscurile Beneficiarului” înseamnă acele responsabilităţi enumerate în Sub-Clauza 6.1. 

1.1.14  „Forţă Majoră” înseamnă un eveniment sau o circumstanţă excepţionale care nu poate fi 
controlată de către una din Părţi, pe care Partea nu ar fi putut să o prevadă în mod 
rezonabil înainte de semnarea Contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau 
depăşită în mod rezonabil de către acea Parte şi care nu poate fi atribuită celeilalte Părţi. 

1.1.15  „Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor face sau 
fac parte din Lucrările permanente. 

1.1.16  „Echipamente” înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din Lucrările 
permanente. 

1.1.17  „Şantier” înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Beneficiar unde urmează a fi 
executate Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi 
componente ale Şantierului. 
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1.1.18  „Modificare” înseamnă o schimbare adusă Specificaţiilor şi/sau Planşelor (dacă există) 
dispusă de către Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1. 

1.1.19  „Lucrări” înseamnă toate lucrările şi proiectele (dacă există) care urmează să fie realizate 
de către Antreprenor, incluzând lucrările temporare, precum şi orice Modificare a acestora. 

1.2 Interpretări Cuvintele care indică persoane sau părţi vor include firme și organizaţii. Cuvintele care 
indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul. 

1.3 Prioritatea 
Documentelor 

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se 
explicitează reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, 
Beneficiarul va emite către Antreprenor toate instrucţiunile necesare, iar prioritatea 
documentelor va fi cea înscrisă în Anexă. 

1.4 Legea Legea Contractului este menţionată în Anexă. 

1.5 Comunicarea În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către o persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi 
redactate în limba specificată în Anexă şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod 
nejustificat. 

1.6 Obligaţii Legale Antreprenorul va respecta legile ţării în care se realizează lucrările. Antreprenorul va emite 
toate înştiinţările şi va plăti toate taxele şi alte obligaţii referitoare la Lucrări. 

2 BENEFICIARUL 

2.1 Dreptul de Acces 
pe Şantier 

Beneficiarul va pune la dispoziţie Şantierul şi drumurile de acces spre acesta la termenele 
stabilite în Anexă. 

2.2 Autorizaţii şi 
Acorduri 

La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistenţa necesară pentru obţinerea 
autorizaţiilor, acordurilor şi aprobărilor necesare pentru execuţia Lucrărilor. 

2.3 Instrucţiuni Emise 
de către Beneficiar 

Antreprenorul va respecta toate instrucţiunile emise de către Beneficiar cu privire la 
execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a 
acestora. 

2.4 Aprobări Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Beneficiarului sau ale 
reprezentantului Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligaţiile sale. 

3 REPREZENTANŢII BENEFICIARULUI 

3.1 Persoana 
Autorizată 

Beneficiarul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să 
acţioneze în numele acestuia. Această persoană autorizată va fi cea menţionată în Anexă 
sau cea notificată în alt mod Antreprenorului de către Beneficiar. 

3.2 Reprezentantul 
Beneficiarului 

Beneficiarul va putea, de asemenea, să angajeze o persoană juridică sau fizică pentru a 
îndeplini anumite sarcini. Persoana angajată poate fi menţionată în Anexă sau notificată 
Antreprenorului din când în când, de către Beneficiar. Beneficiarul va notifica 
Antreprenorului sarcinile şi autorităţile delegate acestui Reprezentant al Beneficiarului. 

4 ANTREPRENORUL 

4.1 Obligaţii Generale Antreprenorul va executa Lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile 
Contractului. Antreprenorul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, 
Materialele, Echipamentele şi Utilajele Antreprenorului necesare execuţiei Lucrărilor. Se 
consideră că toate Materialele şi Echipamentele de pe Şantier sunt proprietatea 
Beneficiarului. 

4.2 Reprezentantul 
Antreprenorului 

Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei 
autorizate să primească instrucţiuni în numele Antreprenorului. 

4.3 Subcontractarea Este interzisă sub-contractarea tuturor Lucrărilor de către Antreprenor. Sub-contractarea 
unor părţi ale Lucrărilor este posibilă numai cu acordul Beneficiarului. 
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4.4 Garanţia de Bună 
Execuţie 

Dacă se menţionează în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, în termen de 14 
zile de la Data de Începere a Lucrărilor, o garanţie de bună de execuţie, în formatul şi de la 
o terţă parte aprobate de către Beneficiar. 

5 PROIECTAREA REALIZATĂ DE CĂTRE ANTREPRENOR 

5.1 Proiectarea 
realizată de către 
Antreprenor 

Antreprenorul va elabora proiectul necesar execuţiei Lucrărilor în măsura în care şi aşa 
cum este specificat în Anexă. Antreprenorul va transmite Beneficiarului cu promptitudine 
toate proiectele elaborate. În termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va notifica toate 
observaţiile sau, dacă proiectul transmis nu este în conformitate cu prevederile 
Contractului, îl va respinge, cu prezentarea motivaţiei. Este interzisă execuţia lucrărilor 
cuprinse în proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, în intervalul de 14 zile de la 
transmitere, precum şi a părţilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care a fost 
respins va fi corectat şi retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate 
proiectele pentru care a primit observaţii, luând în consideraţie, acolo unde este necesar, 
observaţiile primite. 

5.2 Responsabilitatea 
pentru Proiect 

Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentată şi pentru proiectul 
elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, pentru ambele fiind necesară conformitatea cu 
scopurile definite în Contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la 
elaborarea proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor. Beneficiarul va avea 
responsabilitatea pentru Specificaţii şi Planşe. 

6 RISCURILE BENEFICIARULUI 

6.1 Riscurile 
Beneficiarului 

În acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt: 

(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, acţiuni ale 
duşmanilor străini, pe teritoriul Ţării; 

(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, război civil, 
pe teritoriul Ţării; 

(c) revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât 
personalul Antreprenorul şi alţi angajaţi ai acestuia şi care afectează Şantierul şi/sau 
Lucrările; 

(d) radiaţii ionizante, contaminări radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la 
deşeuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici 
sau alte proprietăţi periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component 
nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepţia cazului în care Antreprenorul este 
responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv; 

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se 
deplasează cu viteze sonice şi supersonice; 

(f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi a Lucrărilor, cu 
excepţia celor specificate în Contract; 

(g) proiectarea oricărei părţi a Lucrărilor de către personalul Beneficiarului sau de 
către alte persoane pentru care Beneficiarul este responsabil; 

(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii, care afectează Şantierul şi/sau Lucrările, 
care a fost imprevizibilă sau împotriva căreia unui antreprenor cu suficientă experienţă nu i 
se poate cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare; 

(i) Forţa Majoră; 

(j) suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3 [Instrucţiuni 
Emise de către Beneficiar], cu excepţia cazului în care se datorează Antreprenorului; 

(k) orice neîndeplinire a obligaţiilor de către Beneficiar; 

(l) obstacole sau condiţii fizice, altele decât condiţiile climatice întâmpinate pe 
Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un antreprenor 
cu suficientă experienţă şi pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului; 

(m) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 

(n) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 
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Antreprenorului aşa cum este specificat în Acordul Contractual; 

(o) pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrări permanente pe, 
deasupra, sub, în sau prin orice teren şi de a-l ocupa în vederea execuţiei lucrărilor 
permanente şi 

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa 
Lucrările şi de a remedia defecţiunile. 

7 DURATA DE EXECUŢIE 

7.1 Execuţia 
Lucrărilor 

Antreprenorul va începe Lucrările la Data de Începere a Lucrărilor, va acţiona cu 
promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie. 

7.2 Programul În perioada menţionată în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un program al 
Lucrărilor în forma specificată în Anexă. 

7.3 Prelungirea 
Duratei de Execuţie 

Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 10.3 [Notificarea Promptă], Antreprenorul 
va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie dacă se înregistrează sau se vor 
înregistra întârzieri cauzate de un Risc al Beneficiarului. 

 

La primirea solicitării din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua în considerare toate 
detaliile justificative furnizate de către Antreprenor şi, dacă este cazul, va prelungi Durata 
de Execuţie. 

7.4 Întârzierea 
Execuţiei Lucrărilor 

Dacă Antreprenorul nu termină Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie, singura 
responsabilitate a Antreprenorului faţă de Beneficiar pentru întârziere va fi plata 
penalităţilor specificate în Anexă pentru fiecare zi de întârziere a finalizării Lucrărilor. 

8 RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

8.1 Terminarea 
Lucrărilor 

Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci când consideră că Lucrările au fost 
terminate. 

8.2 Înştiinţarea de 
Recepţie 

Beneficiarul va notifica Antreprenorul când consideră că Antreprenorul a terminat Lucrările, 
menţionând data de terminare a acestora. De asemenea, Beneficiarul poate notifica 
Antreprenorul că Lucrările, deşi nu sunt pe deplin terminate, pot fi recepţionate, 
menţionând data recepţiei. 

 

După emiterea acestei notificări Beneficiarul va recepţiona Lucrările. Antreprenorul va 
finaliza cu promptitudine lucrările neterminate şi va elibera Şantierul, cu respectarea 
prevederilor Clauzei 9 [Remedierea Defecţiunilor]. 

9 REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR 

9.1 Remedierea 
Defecţiunilor 

Beneficiarul va putea oricând, înainte de data expirării perioadei menţionate în Anexă, să 
notifice Antreprenorul cu privire la orice defecţiune sau lucrare neterminată. Antreprenorul 
va remedia, fără costuri pentru Beneficiar, orice defecţiuni datorate faptului că proiectul 
Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt în conformitate cu 
prevederile Contractului. 

 

Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. 
Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate într-o perioadă 
rezonabilă de timp de la notificarea Beneficiarului va îndreptăţi Beneficiarul să efectueze 
toate lucrările necesare, pe cheltuiala Antreprenorului. 

9.2 Desfacerea şi 
Testarea 

Beneficiarul poate emite instrucţiuni referitoare la desfacerea şi/sau testarea oricărei 
lucrări. Cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, 
proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu 
prevederile Contractului, Antreprenorul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări 
ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 10.2 [Evaluarea Modificărilor]. 
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10 MODIFICĂRI ŞI PRETENȚII 

10.1 Dreptul de a 
Modifica 

Beneficiarul poate da instrucţiuni de Modificare. 

10.2 Evaluarea 
Modificărilor 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

(a) la o sumă forfetară convenită între Părţi, sau 

(b) unde este cazul, la preţurile din Contract, sau 

(c) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de 
evaluare, sau 

(d) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care 
Beneficiarul le consideră adecvate; 

(e) la preţurile de lucrări în regie stabilite în Anexă pentru care Antreprenorul va ţine 
evidenţa orelor de forţă de muncă şi de Utilaje ale Antreprenorului, precum şi a Materialelor 
utilizate, dacă Beneficiarul emite instrucţiuni în acest sens. 

10.3 Notificarea 
Promptă 

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de 
existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor sau care pot 
genera o pretenție pentru plată suplimentară. Antreprenorul va lua toate măsurile 
rezonabile pentru reducerea la minim a acestor efecte. 

 

Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor 
suplimentare va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu 
promptitudine şi ar fi luat toate măsurile rezonabile. 

10.4 Dreptul la 
Pretenție 

Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile 
Beneficiarului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri. Dacă, urmare a 
Riscurilor Beneficiarului, este necesară o schimbare a Lucrărilor, aceasta va fi considerată 
o Modificare. 

10.5 Procedura de 
Modificare şi 
Pretenție 

În termen de 28 de zile de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat 
pretenția, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un borderou detaliat al valorii 
Modificărilor şi pretențiilor. Beneficiarul va verifica şi, dacă va fi posibil, va accepta 
valoarea propusă de către Antreprenor. În situaţia în care nu va accepta valoarea 
Antreprenorului, Beneficiarul va stabili valoarea. 

11 PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 

11.1 Evaluarea 
Lucrărilor 

Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Anexă, cu condiţia respectării 
prevederilor Clauzei 10 [Modificări şi Pretenții]. 

11.2 Situaţii Lunare 
de Lucrări 

La intervale lunare, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata următoarelor: 

(a) valoarea Lucrărilor executate; 

(b) procentul specificat în Anexă din valoarea Materialelor şi Echipamentelor livrate 
pe Şantier la o dată rezonabilă, 

luând în considerare orice suplimentări sau deduceri care pot fi cuvenite. 

 

Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plată care să cuprindă sumele 
la care se consideră îndreptăţit. 

11.3 Plăţi Interimare În decurs de 28 de zile de la transmiterea fiecărei situaţii lunare de plată, Beneficiarul va 
plăti Antreprenorului suma specificată în situaţia de plată a Antreprenorului din care se 
scade suma reţinută prevăzută în Anexă şi orice sumă pentru care Beneficiarul şi-a motivat 
dezacordul. Beneficiarul nu va fi condiţionat de nici o sumă pe care o considera anterior ca 
fiind datorată Antreprenorului. 
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Beneficiarul poate sista plăţile interimare până la primirea garanţiei de bună execuţie 
conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4 [Garanţia de Bună Execuţie] (dacă există). 

11.4 Plata a Jumătate 
din Suma Reţinută 

Prima jumătate a sumei reţinute trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în 
termen de 14 zile de la emiterea înştiinţării prevăzute în Sub-Clauza 8.2 [Înştiinţarea de 
Recepţie]. 

11.5 Plata Jumătăţii 
Rămase din Suma 
Reţinută 

Partea rămasă din suma reţinută trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în 
termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute în Anexă, sau după remedierea 
defecţiunilor semnalate şi terminarea lucrărilor rămase de executat, toate aşa cum sunt 
descrise în Sub-Clauza 9.1 [Remedierea Defecţiunilor], dacă acestea nu sunt executate la 
termenul din Anexă. 

11.6 Plata Finală În termen de 42 de zile de la îndeplinirea ultimului dintre termenele prevăzute în Sub-
Clauza 11.5 [Plata Jumătăţii Rămase din Suma Reţinută], Antreprenorul trebuie să trimită 
Beneficiarului situaţia finală de lucrări împreună cu toată documentaţia necesară pentru a 
da posibilitatea Beneficiarului să stabilească valoarea finală a contractului. 
 

În termen de 28 de zile de la transmiterea situaţiei finale de lucrări, Beneficiarul va plăti 
Antreprenorului sumele datorate. Dacă Beneficiarul nu va fi de acord în totalitate cu situaţia 
finală de lucrări prezentată de Antreprenor, va trebui să specifice motivele pentru care nu 
este de acord cu plata integrală atunci când face plata. 

11.7 Moneda de Plată Plăţile vor fi făcute în moneda specificată în Anexă. 

11.8 Întârzieri în 
Efectuarea Plăţii 

Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii de către Beneficiar, care depăşeşte termenul de 
plată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata dobânzii cu procentul stipulat în Anexă aplicat 
la suma neplătită. 

12 NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR 

12.1 Neîndeplinirea 
Obligaţiilor de către 
Antreprenor 

Dacă Antreprenorul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte 
instrucţiunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările 
prompt şi fără întârziere şi, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile 
Contractului, Beneficiarul poate emite o înştiinţare ce referire la această Sub-Clauză, prin 
care să specifice obligaţiile neîndeplinite. 
 

Dacă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării emise de către Beneficiar, 
Antreprenorul nu ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, 
Beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze 
Contractul. După reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier 
Materialele, Echipamentele şi toate Utilajele Antreprenorului specificate de Beneficiar în a 
doua înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 

12.2 Neîndeplinirea 
Obligaţiilor de către 
Beneficiar 

Dacă Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, deşi primeşte o 
scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile Contractului, Antreprenorul poate emite o 
înştiinţare cu referire la această Sub-Clauză prin care să specifice neîndeplinirea 
obligaţiilor. Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 7 zile de la data 
la care Beneficiarul a primit înştiinţarea, Antreprenorul poate suspenda execuţia tuturor 
Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora. 
 

Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 28 de zile de la data la care 
Beneficiarul primeşte înştiinţarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua 
înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După reziliere 
Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul. 

12.3 Insolvabilitatea Dacă una dintre Părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa oricărei legi aplicabile, 
cealaltă Parte poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat. După reziliere 
Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilităţii 
sale, toate Utilajele Antreprenorului specificate de către Beneficiar în înştiinţare, acestea 
urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 
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12.4 Plata la 
Rezilierea 
Contractului 

După reziliere, Antreprenorul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea Lucrărilor 
executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier în mod rezonabil, cu 
următoarele corecţii: 

(a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor 
Sub-Clauzei 10.4 [Dreptul la Pretenție]; 

(b) orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit; 

(c) o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au rămas 
neexecutate la data rezilierii Contractului la care Beneficiarul este îndreptăţit, dacă 
Beneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3; 

(d) Costul suspendării şi demobilizării împreună cu o sumă echivalentă cu 10% din 
valoarea acelor părţi ale Lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii Contractului la 
care Antreprenorul este îndreptăţit dacă Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-
Clauzelor 12.2 [Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Beneficiar] sau 12.3 [Insolvabilitatea]. 

 

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data 
înştiinţării de reziliere a Contractului. 

13 RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

13.1 Responsabilitate
a Antreprenorului faţă 
de Lucrări 

Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de Lucrări de la Data 
Începerii până la data înştiinţării Beneficiarului făcută conform prevederilor Sub-Clauzei 8.2 
[Înştiinţarea de Recepţie]. După această dată responsabilitatea va fi transferată 
Beneficiarului. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor în perioada 
menţionată mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât 
Lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului. 

 

Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului, 
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi 
Antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier pentru toate pierderile sau daunele produse 
Lucrărilor şi pentru toate pretențiile sau cheltuielile provocate de nerespectarea 
prevederilor Contractului din neglijenţa sau din vina Antreprenorului, agenţilor sau 
angajaţilor săi. 

13.2 Forţa Majoră Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din 
obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte imediat. Dacă este necesar, 
Antreprenorul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu 
Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe Şantier. 

 

Dacă această situaţie continuă timp de 84 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită 
o înştiinţare de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în termen de 28 de zile de al 
data transmiterii înştiinţării. 

 

După rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase 
neachitate din valoarea Lucrărilor executate şi a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe 
Şantier, cu următoarele corecţii: 

(a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-
Clauzei 10.4 [Dreptul la Pretenție]; 

(b) costul suspendării şi demobilizării; 

(c) orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit. 

 

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data 
înştiinţării de reziliere a Contractului. 
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14 ASIGURĂRI 

14.1 Obiectul 
Asigurării 

Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare asigurări în 
numele ambelor Părţi pentru: 

(a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor 
Antreprenorului, 

(b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul 
sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia 
Contractului de către Antreprenor, incluzând responsabilităţile Antreprenorului pentru 
daune aduse proprietăţii Beneficiarului, alta decât Lucrările, 

(c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Beneficiarului pentru 
decesul sau vătămarea corporală a personalului Antreprenorului, cu excepţia cazului în 
care responsabilitatea rezultă din neglijenţa Beneficiarului, a oricărui reprezentant al 
Beneficiarului sau a angajaţilor acestora. 

14.2 Reglementări Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate în Anexă. Poliţele vor fi emise de către 
societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Beneficiar. Antreprenorul va furniza 
Beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare 
au fost plătite. 

 

Toate plăţile primite de la societăţile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse 
Lucrărilor vor fi păstrate în comun de către Părţi şi utilizate pentru acoperirea pierderilor 
sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile. 

14.3 Omisiunea 
Asigurării 

Dacă Antreprenorul omite să facă sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările 
menţionate în Sub-Clauzele anterioare, sau dacă nu reuşeşte să aducă dovezi 
satisfăcătoare, poliţe sau chitanţe, Beneficiarul poate, fără a-i fi prejudiciat alt drept sau 
măsură corectivă, să facă asigurările necesare, să plătească primele de asigurare cuvenite 
şi să recupereze valoarea sumelor plătite prin deducere din orice alte sume datorate 
Antreprenorului. 

15 SOLUŢIONAREA DISPUTELOR 

15.1 Adjudecarea Dacă nu se rezolvă pe cale amiabilă, orice dispută sau divergenţă apărută între 
Antreprenor şi Beneficiar decurgând din Contract sau în legătură cu acesta, inclusiv orice 
evaluare sau altă decizie a Beneficiarului va fi supusă de către oricare dintre Părţi pentru 
adjudecare, în conformitate cu Regulile pentru Adjudecare anexate (Regulile). 
Adjudecătorul va fi orice persoană agreată de către Părţi. În caz de dezacord, 
adjudecătorul va fi numit în conformitate cu Regulile. 

15.2 Înştiinţarea de 
Nemulţumire 

Dacă o Parte nu este mulţumită de decizia adjudecătorului sau dacă nu s-a emis nici o 
decizie în perioada de timp stabilită prin Reguli, Partea respectivă poate transmite, în 
termen de 28 de zile de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii 
deciziei, o înştiinţare de nemulţumire cu referire la această Sub-Clauză. Dacă nu se 
transmite nici o înştiinţare de nemulţumire în perioada de timp specificată, decizia va fi 
definitivă şi obligatorie pentru Părţi. Dacă se transmite o înştiinţare de nemulţumire în 
perioada de timp specificată, decizia va fi obligatorie pentru Părţi, care o vor pune în 
aplicare fără întârziere până când decizia adjudecătorului va fi revizuită, dacă va fi 
revizuită, de un arbitru. 

15.3 Arbitrajul O dispută care a făcut obiectul unei înştiinţări de nemulţumire va fi soluţionată definitiv de 
un singur arbitru conform regulilor specificate în Anexă. Dacă nu se ajunge la un acord 
pentru numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competentă specificată în 
Anexă. Audierile vor fi ţinute în locul stabilit în Anexă şi în limba menţionată la Sub-Clauza 
1.5 [Comunicarea]. 

 


