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1 PREVEDERI GENERALE 

1.1 Definiţii 

Părţi şi Persoane 

1.1.4  La sfârşitul Sub-Clauzei 1.1.4 se adaugă următoarele: 
„Beneficiar poate însemna şi Autoritate Contractantă.” 

1.1.5  La sfârşitul Sub-Clauzei 1.1.5 se adaugă următoarele: 
„Antreprenor are același înțeles cu Contractant.” 

Alte Definiţii 

1.1.20  Se adaugă o nouă Sub-Clauză 1.1.20: 
„Valoare de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Acordul Contractual 
pentru proiectarea (dacă există), execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor 
defecţiunilor." 

1.2 Interpretări La sfârşitul primei propoziţii a Sub-Clauzei 1.2 adaugă următoarele: 
"sau alte entităţi legale, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel." 

2 BENEFICIARUL 

2.2 Autorizaţii şi 
Acorduri 

La sfârşitul Sub-Clauzei 2.2 se adaugă un nou paragraf: 
„Beneficiarul va obține autorizația de construire pentru execuția Lucrărilor.” 

3 REPREZENTANŢII BENEFICIARULUI 

3.2 Reprezentantul 
Beneficiarului 

Se şterge Sub-Clauza 3.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„Beneficiarul va numi o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuţiei 
corecte a Lucrărilor. Beneficiarul poate numi o persoană juridică sau fizică pentru a 
îndeplini anumite îndatoriri, alta decât pentru verificarea execuţiei Lucrărilor. Aceste 
persoane pot fi nominalizate în Anexă sau desemnate de Beneficiar printr-o înştiinţare 
către Antreprenor. Beneficiarul va înştiinţa Antreprenorul despre autoritatea şi îndatoririle 
delegate Reprezentantului sau Reprezentanţilor Beneficiarului.” 

4 ANTREPRENORUL 

4.3 Subcontractarea La sfârşitul Sub-Clauzei 4.3 se adaugă următoarele paragrafe: 
„Antreprenorul nu va subcontracta o valoare a Lucrărilor mai mare decât cuantumul 
prevăzut in Anexă. 
 
În cazul în care părţi din Lucrări urmează să fie executate de unul sau mai mulţi 
Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza 
Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii declaraţi în ofertă. 
Contractele de subcontractare vor fi în concordanţă cu condiţiile de contract FIDIC, vor 
îndeplini condiţiile din Ofertă şi vor constitui anexe la Contract. 
 
Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din Subantreprenorii declaraţi în 
ofertă fără aprobarea Beneficiarului.” 

4.4 Garanţia de Bună 
Execuţie 

Se şterge Sub-Clauza 4.4 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie, în formatul şi la 
valoarea stabilite de către Beneficiar, în cel mult 14 zile de la data semnării Acordului 
Contractual, dacă acest lucru este prevăzut în Anexă. 
 
Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va specifica numele 
asocierii sau consorţiului. 
Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum 
urmează: 
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(i) 70 % din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie în termen de 14 zile de la data 
emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a 
formulat până la acea dată nicio revendicare de executare a Garanţiei de Bună Execuţie; 
(ii) 30 % din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Procesului Verbal de 
Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio revendicare de 
executare a Garanţiei de Bună Execuţie.” 

5 PROIECTAREA REALIZATĂ DE CĂTRE ANTREPRENOR 

5.1 Proiectarea 
realizată de către 
Antreprenor 

La sfârşitul primei propoziţii a Sub-Clauzei 5.1 se introduc următoarele: 
„Proiectul Antreprenorului va fi executat de către Proiectanţi calificaţi şi va fi verificat de 
către verificatori de proiecte atestaţi, ale căror calificări şi expertize vor fi supuse 
Beneficiarului spre aprobare.” 

7 DURATA DE EXECUŢIE 

7.2 Programul La sfârşitul propoziţiei Sub-Clauzei 7.2 se adaugă următoarele: 
„şi la nivelul detaliilor prevăzute în Contract." 

8 RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

8.1 Terminarea 
Lucrărilor 

Se şterge Sub-Clauza 8.1 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu cel mult 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de 
vedere al Antreprenorului, sunt terminate şi pregătite de recepţie." 

8.2 Înştiinţarea de 
Recepţie 

Se şterge Sub-Clauza 8.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„În termen de 7 zile de la primirea notificării in conformitate cu Sub-Clauza 8.1 [Terminarea 
Lucrărilor], daca Beneficiarul consideră că Antreprenorul a terminat Lucrările, Beneficiarul 
va înştiinţa Antreprenorul despre decizia sa de a începe recepţia Lucrărilor, data stabilita 
pentru începerea recepţiei şi componenta Comisiei de Recepţie. 
 
Comisia de Recepţie va emite şi va semna Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor conform Legii. Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la decizia sa 
privind recepţia Lucrărilor. 
 
Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate si/sau va remedia orice 
defecţiune şi va elibera Şantierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 9 [Remedierea 
Defecţiunilor]." 

9 REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR 

9.1 Remedierea 
Defecţiunilor 

Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 9.1 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„Înainte de expirarea perioadei stabilită în Anexă, Beneficiarul poate să înştiinţeze 
Antreprenorul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări 
nefinalizate. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice 
defecţiuni datorate faptului că proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau 
calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.” 

9.2 Desfacerea şi 
Testarea 

La sfârşitul Sub-Clauzei 9.2 se adaugă un nou paragraf: 
"Dacă Beneficiarul stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, proiectul 
Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu 
prevederile Contractului, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 10.3 [Notificarea 
Promptă] de către Beneficiar, Antreprenorul va proceda în concordanţă cu celelalte obligaţii 
impuse de Contract iar Valoarea de Contract Acceptata se va diminua cu suma necesară 
despăgubirii Beneficiarului de consecinţele erorilor Antreprenorului. Diminuarea pentru 
acoperirea consecinţelor erorilor Antreprenorului va fi (i) convenită de ambele Părţi sau (ii) 
stabilită după metoda de calcul definită în Contract şi plătită înainte de emiterea Procesului 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru părţile de Lucrări conforme cu 
prevederile Contractului." 
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10 MODIFICĂRI ŞI REVENDICĂRI 

10.1 Dreptul de a 
Modifica 

La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 10.1 se adaugă cuvintele „cu condiția ca 
modificarea să nu fie substanțială, în sensul Legii.” 

10.2 Evaluarea 
Modificărilor 

La sfârşitul Sub-Clauzei 10.2 se adaugă un nou paragraf: 
„Orice Modificare care implica o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptata se 
va materializa printr-un act adiţional la Contract.” 

11 PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 

11.2 Situaţii Lunare 
de Lucrări 

La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 11.2 se adaugă următoarele: 
„şi facturile corespunzătoare.” 

11.3 Plăţi Interimare La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 11.3 se adaugă următoarele: 
„Antreprenorul va emite facturile corespunzătoare după primirea unei înștiințări din partea 
Beneficiarului despre suma certificată pentru plată.” 
 
Se şterge ultimului paragraf al Sub-Clauzei 11.3. 

11.5 Plata Jumătăţii 
Rămase din Suma 
Reţinută 

La sfârşitul Sub-Clauzei 11.5 se adaugă un nou paragraf: 
"Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când 
Beneficiarul nu a notificat Antreprenorul despre decizia sa cu privire la recepţia finala a 
Lucrărilor, după emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finala in condiţiile Legii, precizând 
data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract." 

11.6 Plata Finală La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 11.6 se adaugă următoarele: 
„Antreprenorul va emite facturile corespunzătoare după primirea unei înștiințări din partea 
Beneficiarului despre suma certificată pentru plata finală.” 

11.8 Întârzieri în 
Efectuarea Plăţii 

La sfârşitul Sub-Clauzei 11.8 se adaugă un nou paragraf: 
„Beneficiarul va plăti această dobândă pe baza unei facturi emisă de către Antreprenor.” 

12 NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR 

12.1 Neîndeplinirea 
Obligaţiilor de către 
Antreprenor 

După prima propoziţie a paragrafului al doilea al Sub-Clauzei 12.1 se adaugă următoarele: 
„Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre 
judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, la expirarea termenului de 21 
zile de la transmiterea celei de-a doua înştiinţări către Antreprenor.” 
 
In ultima propoziţie a paragrafului al doilea al Sub-Clauzei 12.1 se şterg cuvintele „acestea 
urmând a fi utilizate pana la terminarea lucrărilor”. 

12.2 Neîndeplinirea 
Obligaţiilor de către 
Beneficiar 

După prima propoziţie a paragrafului al doilea al Sub-Clauzei 12.2 se adaugă următoarele: 
„Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre 
judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, la expirarea termenului de 21 
zile de la transmiterea celei de-a doua înştiinţări către Beneficiar.” 

16 CONTROALE ŞI MISIUNI DE AUDIT 

16.1 Controale şi 
Misiuni de Audit 

Se adaugă o noua Sub-Clauza 16.1 „Controale şi Misiuni de Audit”: 
„Pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene 
şi/sau din fonduri ale Instituţiilor Financiare, Antreprenorul va permite tuturor organelor de 
verificare şi control să verifice, prin examinarea documentelor sau prin verificare la fata 
locului, implementarea Contractului si, dacă este necesar, să efectueze un audit financiar-
contabil complet, punând la dispoziţie documentele contabile şi orice alt document relevant 
privind finanţarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislaţia europeană şi 
română pentru protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva 
neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la legislaţia aplicabila. Aceste verificări pot avea 
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loc într-o perioada de pana la 7 ani după plata Plata Finală. 
 
În acest scop, Antreprenorul se obligă să permită accesul neîngrădit pentru reprezentanţii 
organelor de verificare şi control pe Şantier sau în locurile în care Antreprenorul îşi 
desfăşoară activitatea, inclusiv la sistemele sale informatice şi la toate documentele şi la 
baza de date privind managementul tehnic şi financiar-contabil al proiectului şi va lua toate 
măsurile necesare pentru a înlesni activitatea organelor de verificare şi control. Accesul 
acordat reprezentanţilor organelor de verificare şi control se va face pe baza 
confidenţialităţii cu privire la terţele părţi, fără încălcarea legii. Documentele trebuie să fie 
disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul trebuie să informeze 
Beneficiarul privind locaţia documentelor. 
 
Antreprenorul garantează faptul ca drepturile organelor de verificare şi control de a efectua 
auditări, controale şi verificări, vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, în condiţiile şi în 
conformitate cu regulile prevăzute de această Clauză, tuturor Subantreprenorilor sau 
oricăror părţi ce beneficiază de fonduri nerambursabile.” 

PREVEDERI SUPLIMENTARE 

Beneficiarii pot aduce completări în funcție de caracteristicile specifice sau particularitățile fiecărui contract de lucrări, 
fără a aduce atingere dispoziţiilor obligatorii prevăzute în Condițiile Generale de Contract (Anexa 3a) amendate prin 
prezentele Condiții Speciale de Contract (Anexa 3b). 
 
Eventualele completări aduse de către Beneficiari vor fi anexate la Contract, în conformitate cu Sub-Clauza 1.3 
[Prioritatea Documentelor]. 

 


