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CUVÂNT ÎNAINTE

Legislația în construcții reprezintă temeiul pentru toate acțiunile
întreprinse în legătură cu proiectarea, execuția, exploatarea și dezafectarea
construcțiilor la sfârșitul ciclului de viață.
Lucrarea își propune să contribuie la familiarizarea cu
termenii utilizați de legislația specifică a construcțiilor precum și la
înțelegerea textelor cu caracter juridic. În acest sens au fost incluse
informații privind norma juridică, raportul juridic precum și tipuri de acte
juridice. De asemenea, pentru o înțelegere facilă au fost tratate aspecte
generale privind contractele: tipuri de contracte și condiții privind
încheierea valabilă a unui contract. A fost analizat contractul de
antrepriză ca model de contract de execuție lucrări ce poate fi utilizat în
special în relațiile dintre constructori și beneficiarii privați.
În cazul relațiilor contractuale cu beneficiarii – autorități publice, au
fost prezentate pe scurt contractele tip FIDIC și contractele din cadrul
Hotărârii Guvernului nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea
condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de
achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Lucrarea evidențiază cele mai importante aspecte din cadrul
contractelor de lucrări astfel încât să reprezinte un punct de pornire
pentru cei care le gestionează/aplică.
O bună cunoaştere a legislaţiei corespunzătoare activităţii de
construcţii, precum și însușirea conceptelor de investiții pentru
construcții, a indicatorilor de eficiență a investițiilor și a tehnicilor de
adminstrare a contractelor în construcții reprezintă obiective care ar
trebui avute de în vedere de orice inginer constructor/absolvent al
Facultății de Construcții.
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1. NORMA JURIDICĂ

Norma juridică este o regulă generală și obligatorie de conduită, al cărei
scop este de a asigura ordinea socială. Aceasta poate fi dusă la îndeplinire
pe cale statală, în caz de nevoie prin constrângere.
Exemple de norme juridice în funcție de ramura de drept

Norme de drept civil
Norme de drept penal
Norme de drept comercial
 Norme juridice în funcție de forța juridică a actului normativ
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 Norme juridice în funcție de modul de cuprindere

 Norme juridice în funcție de sfera de aplicare

 Norme juridice în funcție de caracterul conduitei impuse
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2. RAPORTUL JURIDIC

Raportul juridic reprezintă relația socială, patrimonială sau
nepatrimonială reglementată de norma de drept.

Părțile
Persoanele fizice sau juridice, în calitate de titulari de drepturi și obligații
Conținutul
Totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le au părțile raportului juridic
respectiv
Obiectul
Conduita părților, actiunile sau inacțiunile pe care părțile sunt ținute să le
respecte
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Drepturile părților
Posibilitatea unei părți (subiect activ), în limita normelor juridice, de a avea
o anumită conduită, de a pretinde celeilalte părți (subiect pasiv) o conduită
corespunzătoare, iar în caz de nevoie de a solicita concursul forței
coercitive a statului (ex.: prin promovarea unei acțiuni în instanță)
Drepturile trebuie exercitate cu respectare următoarelor condiții:





Cu respectarea legii și a moralei
Cu respectarea limitelor dreptului (ex: nu se poate pretinde mai mult
decât datorează partea)
Potrivit scopului economic și social, nu în scopul de a păgubi sau
vătămă sau într-un mod excesiv sau nerezonabil
Cu bună credință

Abuzul de drept
Atunci când o parte exercită dreptul său cu rea-credință, îl deturnează de
la finalitatea acestuia
Obligațiile părților
Îndatorirea unei părți (subiect pasiv) de a avea o anumită conduită,
corespunzătoarea dreptului celeilalte părți (subiect activ) care poate consta
în a da, a face sau a nu face ceva, și, care, în caz de nevoie poate fi impusă
prin forța coercitivă a statului.
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3. ACTUL JURIDIC CIVIL

ACTUL JURIDIC CIVIL - Manifestarea de voință sau, după caz,
acordul de voințe, făcut cu intenția de a produce efecte juridice, adică de
a naște, de a modifica sau de a stinge un raport juridic civil concret.
 Acte juridice în funcție de numărul părților

 Acte juridice în funcție de efectele pe care le produc
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 Acte juridice în funcție de scopul urmărit

 Acte juridice în funcție de modul de formare

 Acte juridice în funcție de criteriul conținutului
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4. ASPECTE GENERALE PRIVIND
CONTRACTELE

Contractul este acordul de voinţe dintre două sau mai multe
persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.art.
1166 Cod Civil).
Conform autorilor din domeniu (Liviu Stănciulescu – Curs de drept
civil- Contracte), contractul trebuie definit în raport de caracteristicile sale
generale:
- contractul este actul juridic cel mai reprezentativ, fiind cel mai cunoscut
procedeu tehnic (juridic) de realizare a schimburilor economice
- contractul este un act juridic special, rod al acordului a două sau mai multe
voinţe individuale;
- contractul este şi un act juridic complex, în cuprinsul căruia se regăsesc
elemente ce urmează o anumită ordine, precum: motivaţia contractării,
manifestări precontractuale, voinţe individuale concordante, momentul
încheierii (perfectării) actului, raportul juridic (obligaţiile părţilor) şi
scopul, finalitatea urmărită.
- contractul se încheie pentru realizarea intereselor persoanelor, pentru
atingerea obiectivelor urmărite de părţi (finalitatea voinţelor juridice); în
acest context, efectele contractului (obligaţiile civile) reprezintă (numai)
mijloace juridice de realizare a scopului urmărit de părţi.
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 Contracte în funcție de raportul dintre obligații

 Contracte în funcție de interesul urmărit

 Contracte în funcție de modul în care sunt exprimate voințele
contractuale

Încheierea contractului
13
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REGULA
= la momentul acordului de voință exprimat expres/tacit de către părțile
contractante

Condiții pentru încheierea valabilă a unui contract
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Încetarea contractului- aspecte esențiale
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5. CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ

Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său,
să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un
anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preţ. (art. 1851 alin. 1
Cod civil)
Contractul de antrepriză
• contractul prin care o parte numită antreprenor (întreprinzător, executant
de lucrări, prestator de servicii etc) se obligă pe riscul său să execute o
anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit
serviciu pentru cealaltă parte numită beneficiar, în schimbul unui preţ.
Antreprenorul își păstrează independența în ceea ce privește
organizarea muncii și a execuței lucrării și realizează lucrarea pe riscul său.
Domeniu de aplicare
• Lucrările de antrepriză ( prestări servicii) vizează și se aplică unei arii
extinse de activități.
• Pot consta în confecționarea unui lucru, elaborarea unui proiect de
arhitectură, construcția unui imobil etc. , dar și în prestări de servicii,
precum: reparații ale aparaturii de uz casnic, instalații etc.
• Se aplică reglementările antreprizei, dacă nu există reguli alte speciale, și
altor activități, de exemplu, în cazul meditațiilor, consultații profesionale,
întocmirea de expertize etc.
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Comparația cu alte contracte
 Contractul de antrepriză – Contract de vânzare –cumpărare pentru
un lucru viitor

 Contractul de antrepriză – Contract de locațiune (închiriere)

 Contractul de antrepriză – Contract de mandat
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 Contractul de antrepriză – Contract de depozit

 Contractul de antrepriză – Contract de muncă
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Capacitatea părților
Poate contracta orice persoană care nu este declarată incapabilă de
lege şi nici oprită să încheie anumite contracte. (art. 1180 Cod civil).
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Beneficiarul trebuie să aibă, respectiv să îndeplinească condiţiile
prevăzute de lege pentru încheierea fie a actelor de administrare, fie a
actelor de dispoziţie, după cum contractul reprezintă un act de administrare
a patrimoniului (de exemplu, reparaţii curente la un imobil) sau un act de
dispoziţie (de exemplu, construirea unei case).
În schimb, antreprenorul trebuie să aibă, în toate cazurile, capacitatea
deplină de exerciţiu.
 Incapacități = NU poate fi antreprenor
Antrenorul nu poate fi mandatarul, părintele, tutorele, curatorul,
administratorul provizoriu al beneficiarului.
Antreprenor nu poate fi cel care are calitatea de funcíonar public,
judecător-sindic, practician în insolvență, executor, precum și orice altă
calitate în care ar influența modul de administrare a bunurilor, neputând fi
plătit din sumele de bani obținute din administrarea sau supravegherea pe
care o realizează asupra bunurilor sau patrimoniului în calitatea respectivă.
Prețul contractului
Prețul antreprizei poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte
bunuri sau prestații;
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Atunci când contractul nu cuprinde clauze referitoare la preţ,
beneficiarul datorează preţul prevăzut de lege ori calculat potrivit legii sau,
în lipsa unor asemenea prevederi legale, preţul stabilit în raport cu munca
depusă şi cheltuielile necesare pentru executarea lucrării ori prestarea
serviciului, avându-se în vedere şi uzanţele existente.

Prețul estimat
Părțile stabilesc cu aproximație la încheierea contractului, un anumit
preț al lucrării sau serviciului ținând cont de cheltuielile previzibile
necesare executării lucrării sau serviciului.
Antreprenorul trebuie să justifice orice creştere a preţului.
22
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Prețul forfetar
Beneficiarul trebuie să plătească preţul convenit şi nu poate cere o
diminuare a acestuia, motivând că lucrarea sau serviciul a necesitat mai
puţină muncă ori a costat mai puţin decât s-a prevăzut.
Antreprenorul nu poate pretinde o creştere a preţului pentru motive
opuse celor de mai sus.
Preţul forfetar rămâne neschimbat, cu toate că s-au adus modificări
cu privire la condiţiile de executare iniţial prevăzute, dacă părţile nu au
convenit altfel.
Preţul este stabilit în funcţie de valoarea lucrărilor executate, a
serviciilor prestate sau a bunurilor furnizate.

 Dacă materialele aparţin antreprenorului și lucrarea piere sau se
deteriorează anterior recepției, din cauze neimputabile beneficiarului
=
Antreprenorul va suporta riscul pieirii acesteia, fiind obligat să refacă
lucrarea pe cheltuiala sa, fără a putea pretinde plata prețului, și cu
respectarea condițiilor și termenelor inițiale prevăzute în contract;
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 Dacă materialele aparţin antreprenorului și lucrarea piere sau se
deteriorează după recepției, din cauze neimputabile beneficiarului
=
Beneficiarul va suporta riscul pieirii acesteia.
 Dacă materialele aparţin beneficiarului
=
Beneficiarul va suporta riscul pieirii sau deteriorării fortuite a acestora
și va fi obligat să furnizeze din nou materialele necesare realizării
lucrării
DAR Antreprenorul trebuie să dovedească că nu are nici o culpă în
pieirea produsă (materialele se află în detenţia/posesia antreprenorului
în vederea executării lucrării, care are obligaţia de a le păstra în bune
condiţii).
 Dacă lucrarea a pierit sau s-a deteriorat ca urmare a unui viciu al
materialelor procurate de beneficiar,
=
acesta din urmă va suporta riscul și va fi obligat să suporte cheltuielile
refacerii lucrării
 Dacă lucrarea devine imposibil de executat dintr-un caz fortuit sau
forţă majoră
=
antreprenorul nu are dreptul la plata preţului.
 Dacă lucrarea pierită fortuită total sau parţial, poate fi refăcută de
antreprenor
=
acesta va fi obligat să o refacă, fără a avea dreptul de a pretinde să i se
plătească încă o dată preţul lucrării
 Dacă imposibilitatea de executare a lucrării este numai temporară
=
beneficiarul poate suspenda plata prețului sau poate solicita
desființarea contractului sau poate opta pentru reluarea lucrarii la
încetarea cauzei ce a determinat imposibilitatea temporară, caz în care
antreprenorul este obligat să execute lucrarea la încetarea cauzei de
imposibilitate.
Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral) întrucât dă naştere la
obligaţii reciproce între părţi: antreprenorul se obligă să execute pe riscul
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său o anumită lucrare, iar clientul se obligă să plătească antreprenorului
preţul lucrării.

Obligatiile antreprenorului sunt strans legate si conditionate de cele ale
beneficiarului.
SAU
Contractul de antrepriza da nastere unor obligatii interdependente in
sarcina ambelor parti.

Obligatii principale
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 Obligația de procurare, păstrare și întrebuințare a materialelor
conform destinației
REGULA
Antreprenorul este obligat să execute lucrarea cu materialele sale.
• Exceptie
Antreprenorul executa lucrarea cu materialele beneficiarului DACA
prin lege sau prin contract se prevede astfel.
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Raspunderea Antreprenorului pentru calitatea materialelor folosite
=
Antreprenorul va fi obligat să procure materialele care să întrunească
calitățile și trăsăturile caracteristice convenite de părți în contract.

Antreprenorul răspunde pentru calitatea acestor materiale întocmai ca și
vânzătorul, datorând garanție contra viciilor cât și pentru lipsa calităților
convenite (art. 1857 C. civ.).
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Antreprenorul executa lucrarea cu materialele beneficiarului DACA
prin lege sau prin contract se prevede astfel.
•

Exceptia de la regula: Antreprenorul este obligat să execute
lucrarea cu materialele sale.

Antreprenorul executa lucrarea cu materialele beneficiarului DACA
prin lege sau prin contract se prevede astfel.
•

Exceptia de la regula: Antreprenorul este obligat să execute
lucrarea cu materialele sale.

•

Exceptia de la regula: Antreprenorul este obligat să execute
lucrarea cu materialele sale.
Antreprenorul executa lucrarea cu materialele beneficiarului DACA
prin lege sau prin contract se prevede astfel.
Lucrarea se execută cu materialele beneficiarului
=
Antreprenorul are obligația de păstrare a materialelor în bune condiții.
Antreprenorul răspunde pentru orice deteriorare su pierdere a materialelor
din culpa sa sau din culpa subantreprenorilor pentru ale căror fapte este
ținut să răspundă față de beneficiar întocmai ca pentru propria faptă.

 Obligația de informare a beneficiarului
Antreprenorul este obligat să-l informeze fără întârziere pe beneficiar
despre existența unor cauze care pun în pericol normala executare a
lucrării, trăinicia ei sau folosirea ei potrivit destinației sale.
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Cauze despre care Antreprenorul are obligatia de a informa
Beneficiarul

 Antreprenorul și-a executat obligația de informare
+
Beneficiarul nu întreprinde măsurile necesare într-un termen potrivit cu
împrejurările,
=
Antreprenorul poate rezilia contractul
SAU
poate continua executarea lui, însă pe riscul beneficiarului notificat în
acest sens
 Antreprenorul și-a executat obligația de informare
+
Beneficiarul nu întreprinde măsurile necesare într-un termen potrivit cu
împrejurările,
=
Antreprenorul poate rezilia contractul
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SAU
poate continua executarea lui, însă pe riscul beneficiarului notificat în
acest sens
 Antreprenorul și-a executat obligația de informare
+
Beneficiarul nu întreprinde măsurile necesare într-un termen potrivit cu
împrejurările
+
lucrarea astfel realizată amenință sănătatea sau integritatea corporală a
persoanelor,
=
Antreprenorul are obligația de a cere rezilierea contractului, nemaiputând
continua executarea acestuia

 Antreprenorul și-a executat obligația de informare
+
Beneficiarul nu întreprinde măsurile necesare într-un termen potrivit cu
împrejurările
+
lucrarea astfel realizată amenință sănătatea sau integritatea corporală a
persoanelor,
=
Antreprenorul poate continua executarea contractului în aceste conditii,
DAR
va prelua si riscul și va răspunde inclusiv față de terți pentru orice
prejudiciu cauzat de o astfel de lucrare

 Obligația de a executa lucrarea sau de a presta serviciul convenit
Antreprenorul este obligat să execute lucrarea sau să presteze serviciul în
modul convenit în contract, cu atribuirea calităților convenite, și în
termenul stabilit de asemenea prin contract.
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Dacă, cu ocazia controlului executării lucrării, beneficiarul constată
existența anumitor lipsuri pe care le comunică antreprenorului sau face
observații cu privire la modul de executare a lucrării sau serviciului,
antreprenorul este obligat să remedieze aceste lipsuri și să execute lucrarea
sau serviciul potrivit observațiilor beneficiarului.
Dacă, cu ocazia controlului executării lucrării, beneficiarul constată
existența anumitor lipsuri pe care le comunică antreprenorului sau face
observații cu privire la modul de executare a lucrării sau serviciului,
antreprenorul este obligat să remedieze aceste lipsuri și să execute lucrarea
sau serviciul potrivit observațiilor beneficiarului.
Dacă contractul a fost încheiat în considerarea persoanei antreprenorului,
atunci acesta are obligația de a executa personal lucrarea sau serviciul
convenit, fără a putea transmite unei alte persoane această obligație.
Dacă contractul nu a fost încheiat in considerarea persoanei
antreprenorului, acesta are posibilitatea de a subcontracta, încredințând
unuia sau mai multor subantreprenori executarea unor părti sau elemente
ale lucrării sau serviciilor, caz în care antreprenorul rămâne obligat și
răspunzător personal față de beneficiar întocmai ca și cum ar realiza el
însuși lucrarea sau serviciul respectiv.
 Obligația de a permite controlul executării lucrării
Antreprenorul este obligat să permită beneficiarului să controleze lucrarea
pe parcursul executării ei, iar eventualele observații pertinente ale acestuia
din urmă ce i-au fost comunicate, trebuie avute în vedere de antreprenor la
executarea lucrării.
Controlul modului de executare a lucrării se va face de către beneficiar pe
cheltuiala sa și fără a-l stânjeni pe antreprenor în mod nejustificat.
 Obligația de predare a lucrării executate
Antreprenorul trebuie să îl înștiințeze pe beneficiar că lucrarea este
finalizată și poate fi recepționată, putând fi și ridicată dacă este cazul.
Dacă lucrarea este finalizată, dar antreprenorul nu îşi indeplineşte obligaţia
de predare, beneficiarul poate solicita instanţei de judecată constatarea
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executării ei şi predarea silită a lucrării, în toate cazurile la finalizarea
lucrării el fiind proprietar.
 Obligația de garanție contra viciilor și a calităților convenite
Antreprenorul datorează garanție contra viciilor și pentru calitățile
convenite întocmai ca vânzătorul.
Viciile = anumite defectiuni ale bunului, datorita caruia acesta este
impropriu intrebuintarii dupa destinatia sa ori i se micsoreaza
intrebuintarea sau valoarea.
!!! Defectiunile isi au sursa in bunul respectiv (defecte de conceptie/
construire)
Condițiile răspunderii pentru vicii
 Conditia ca viciul sa fi fost ascuns
Viciul care la data predarii bunului nu putea fi descoperit fara asistenta de
specialitate de catre beneficiarul prudent si diligent.
Viciul care nu a putut fi descoperit decat printr-o expertiza tehnica/analiza
de laborator/ conditii atmosferice inexistente la data predarii (ploi
torentiale, ninsori abundente, seceta, etc.).
Exemple
Infiltrarea apei ca urmare unor ploi abundente in conditiile in care la
predarea lucrarii nu ploua.
Poluarea sonora datorata functionarii centralei termice in conditiile in care
la data predarii lucrarii centrala nu functiona
Incendiul provocat de functionarea simultana a aparaturii din interiorul
cladirii
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Beneficiarul prudent si diligent =
la data predarii acesta face o examinare normal, DAR atenta a bunului,
pentru a observa starea acestuia, fara a fi obligat sa apeleze la un specialist
sau expert.
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 Conditia ca viciul/cauza acestuia sa fi existat la data predarii

ESTE SUFICIENT CA LA DATA PREDARII SA EXISTE CAUZA
VICIULUI CHIAR DACA VICIUL SE MANIFESTA ULTERIOR
PREDARII.
 Conditia ca viciul sa fie important
Datorita viciului, bunul trebuie sa fie impropriu întrebuinţării la care este
destinat
SAU
intrebuinţarea/valoarea acestuia este micşorata în asemenea măsură încât,
DACA beneficiarul ar fi cunoscut viciul nu ar fi achitat lucarrea sau ar fi
dat un preţ mai mic.
DACA viciul este minor
+
bunul poate fi usor reparat
=
Antreprenorul NU datoreaza garantie pentru vicii
Antreprenorul raspunde pentru viciile lucrarii
DACA
Beneficiarul le dovedeste prin orice mijloc de proba
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Vicii aparente și lipsa aparenta a calităților convenite
+
puteau şi trebuiau a fi observate de client cu ocazia recepţiei lucrării
=
Antreprenorul nu răspunde dacă aceste vicii au fost descoperite ulterior de
Beneficiar
DAR
Antreprenorul răspunde dacă aceste vicii au fost descoperite ulterior de
Beneficiar
DACA
recepţia lucrării s-a făcut prin fraudă
sau
când părţile au stipulat în contract un termen în care antreprenorul
datorează garanţia lucrării.
În acest ultim caz, antreprenorul răspunde şi pentru viciile aparente
descoperite în interiorul termenului de garanţie a lucrării
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Dacă cu ocazia recepției lucrării, beneficiarul constată existența unor vicii
sau lipsa anumitor calități, el le va aduce de îndată la cunoștința
antreprenorului care are obligația de a remedia aceste vicii;
In lipsa informării, se consideră că bunul receptionat nu prezintă vicii si
întruneste toate calitătile convenite
Prin convenția părților, antreprenorul se poate obliga să garanteze calitatea
lucrării un anumit termen, caz în care va răspunde pentru orice viciu
aparent sau ascuns/ivit în interiorul acestui termen.
Prin convenția părților, antreprenorul se poate obliga să garanteze calitatea
lucrării un anumit termen, caz în care va răspunde pentru orice viciu
aparent sau ascuns/ivit în interiorul acestui termen.
OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

 Obligația de a recepționa și de a ridica lucrarea
De îndată ce a primit comunicarea din partea antreprenorului prin care este
înștiințat că lucrarea este finalizată, beneficiarul are obligația de a verifica
lucrarea și de a o recepționa (de a o primi) dacă aceasta corespunde
condițiilor și calităților convenite în contract și, dacă este cazul, de a ridica
lucrarea realizată.
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Dacă fără motive temeinice, beneficiarul nu se prezintă pentru a recepționa
lucrarea sau nu comunică neîntârziat antreprenorului rezultatele verificării,
se prezumă că lucrarea a fost recepționată fără rezerve, iar din acel moment,
riscul pieirii fortuite este transferat beneficiarului.
Recepția lucrării care s-a realizat fără rezerve nu mai dă dreptul
beneficiarului de a invoca viciile aparente ale lucrării care trebuiau și
puteau fi observate cu ocazia verificării, exceptând cazul în care receptia
lucrării s-a realizat prin fraudă sau când părtile au convenit ca antreprenorul
să garanteze pentru un anumit termen lucrarea efectuată.
Dacă beneficiarul nu realizează în mod culpabil obligația de a recepționa
şi de a lua în primire lucrarea executată, răspunderea lui operează potrivit
dreptului comun: daune-interese pentru cheltuielile antreprenorului făcute
cu conservarea, depozitarea etc sau pentru orice prejudiciu cauzat
antreprenorului şi dovedit de acesta.
Lucrarea a fost realizată cu materialele beneficiarului
+
beneficiarul în mod nejustificat nu își execută obligația de a ridica bunul în
termen de 6 luni de la data la care era convenită recepția sau de la data
finalizării lucrării sau serviciului
=
Antreprenorul poate vinde bunul sau lucrarea după ce l-a înștiințat în
prealabil pe beneficiar despre aceasta.

 Obligatia de plată a prețului lucrării
Beneficiarul este obligat să plătească prețul lucrării sau al serviciului
prestat la data și locul stabilite în contract.
Dacă părţile au prevăzut plata preţului pe parcursul executării lucrării, plata
se face la termenele stipulate în contract.
Dacă antreprenorul nu-şi execută obligaţiile asumate, Beneficiarul poate
suspenda plata preţului pâna la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de
către antreprenor.
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INCETAREA CONTRACTULUI

Reguli specifice antreprizei in constructii
Riscul pieirii fortuite a lucrării sau al materialelor sale este suportat de
antreprenor până la recepția provizorie a lucrării;
De la data recepției provizorii la terminarea lucrării, riscurile trec asupra
beneficiarului.
Obligatiile specifice ale antreprenorului
Antreprenorul este obligat să permită beneficiarului ca, pe parcursul
executării contractului, să controleze stadiul de execuție, calitatea și
aspectul lucrărilor efectuate și ale materialelor întrebuințate precum și orice
alte aspecte referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale ale
antreprenorului;
Cu privire la aspectele verificate, beneficiarul comunică în scris
antreprenorului constatările și instrucțiunile sale, dacă părțile nu au
convenit altfel.
Atunci când o parte din lucrare este finalizată, iar peste ea urmează
urmează să fie montate alte elemente de construcție sau această parte
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urmează să fie acoperită prin executarea ulterioară a altor lucrări,
antreprenorul și beneficiarul sunt obligați să constate împreună și să
verifice partea finalizată inainate de acoperirea acesteia.
•

Art. 29 din Legea 10/1995 prevede răspunderea antreprenorului, a
proiectantului, a dirigentului de șantier, fiecare pentru partea sa din
lucrare, pentru viciile ascunse ale construcţiei ivite în termen de 10
ani de la recepţia lucrării, iar pentru viciile structurii de rezistenţă
(datorate nerespecării normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la
data realizării ), răspunderea operează pe toată perioada de existenţă
a construcţiei.

Răspunderea antreprenorului nu poate fi înlăturată sau micșorată prin
convenţia părţilor; în schimb, părţile prin contract pot agrava răspunderea
antreprenorului pentru vicii.
Obligatiile specifice ale beneficiarului
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6. CONTRACTE FIDIC

=
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils/International
Federation of Consulting Engineers
(Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti)
In vederea organizarii Expozitiei Internationale Mondiale din Belgia
din 1913 au fost solicitate serviciile mai multor ingineri consultanti.
Acestia s-au intalnit si au discutat posibilitatea organizarii intr-o federatie.
Astfel la 22 iulie 1913 a fost creata Federatia Internationala a Inginerilor
Consultanti = Federation Internationale des Ingineurs Conseils sau
International Federation of Consulting Engineers.
La intalnirea inaugurala au participat delegatii din 59 de tari: Austria,
Belgia, Canada, Danemarca, Franta, Germania, Olanda, Rusia, Elvetia,
Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, etc.
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Afisul Expozitiei Internationale Mondiale din Belgia (1913)

In final trei tari: Belgia, Franta si Elvetia au hotarat sa formeze
Federatia.
Celelelate state au mentinut legatura cu Federatia, fara insa sa devina
membri, iar pana dupa al Doilea Razboi Mondial dezvoltarea organizatiei
a fost lenta.
In 1959 au aderat la FIDIC Australia, Canada, Africa de Sud si apoi
Statele Unite.
Principiile FIDIC
Federatia s-a dezvoltat
gradual devenind o organizatie
la nivel mondial, rolul acesteia
fiind unul esential in industria
consultantei
in
domeniul
ingineriei.
Parteneriatele cu Banca
Mondiala (World Bank) si cu
alte institutii financiare de
dezvoltare asigura aplicarea
standardelor internationale create de ingineri pentru inginerii care
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executa/supravegheaza executia lucrarilor de infrastructura la nivel
mondial
Mai multe informatii pe site-ul official: https://fidic.org/
Tipuri contracte FIDIC
Contractul este o intelegere intre parti prin care acestea isi asuma
drepturi si obligatii astfel incat sa se realizeze obiectul contractului (ex.
realizarea unei lucrari) in cele mai bune conditii.
Managementul contractului este procesul prin care se urmarestea
realizarea obiectului contractului astfel incat performatele operationale si
financiare sa fie crescute concomitant cu reducerea riscului financiar.
Altfel spus, prin managementul contractului se asigura ca toate
partile implicate in contract sa isi respecte obligatiile cat mai efficient
posibil astfel incat sa fie realizate obiectivele contractului.
Orice impediment in executarea contractului poate conduce la
pierderi finaciare, intreruperi ale executiei, dispute, litigii, etc.
Avand in vedere faptul ca prevederile contractuale (drepturi,
obligatii, mecanisme de plata, etc) si interpretarea acestor clauze conduc la
cele mai multe neintelegeri/dispute si ulterior la litigii, s-a considerat ca
este necesara o intelegere si interpretare unitara a contractelor.
Contractele tip FIDIC au fost dezvoltate timp de peste 50 de ani ca
fiind standardul pentru industria de consultanta.
La acest moment sunt recunoscute si folosite la nivel global pentru
diverse tipuri de proiecte.
Astfel cum am aratat deja, FIDIC a imbunatatit permanent
contractele publicate, adaugand noi modele, inlocuind modelele vechi sau
actualizand termenii importanti.
Astfel FIDIC a publicat diverse tipuri de contracte: pentru lucrari
de constructii, proiecte de infrastructura, servicii de consultant, etc.
In mod traditional, contractele tip FIDIC sunt diferentiate dupa o
anumita culoare, in functie de aria specifica la care se refera (ex. Cartea
rosie, verde, galbena, etc.).
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Primele modele de contracte au fost:

In anul 2009, FDIC a publicat noile versiuni de contracte.
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Dupa 18 ani de pregatiri, FIDIC a publicat, la Conferinta de la
Londra din 2017, variantele actualizate ale contractelor: Cartea Rosie (Red
Book), Cartea Galbena (Yellow Book), Cartea Argintie (Silver Book).
Acestea reprezinta variantele actualizate ale contractelor publicate in 1999.
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Contractele tip FIDIC in Romania
Folosirea formelor contractuale de tip FIDIC este de obicei impusă
dezvoltatorilor din România de către instituţiile de credit, care îşi
întemeiază alegerea pe reputaţia acestor termeni contractuali. Se încearcă
astfel diminuarea riscurilor legate de executarea contractelor de construire
pentru dezvoltarea unor proiecte imobiliare.
Punctele slabe ale aplicării contractelor de tip FIDIC sunt de cele
mai multe ori legate de lipsa de coordonare dintre clauzele acestor
contracte şi sistemul juridic din România, de utilizarea incorectă a
instrumentelor contractuale de către părţile contractuale ori de lipsa de
cunoştinţe în ceea ce priveşte aplicarea contractelor de tip FIDIC.
În privinţa proiectelor construite din fonduri publice, Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor au încercat să
implementeze trei dintre formele contractuale FIDIC, respectiv FIDIC
Roşu, FIDIC Galben şi FIDIC Verde.

Prin Ordinele 915/465/415 din 25 martie 2008 s-a realizat
traducerea oficială în România a Condiţiilor Generale şi s-a impus
utilizarea acestora împreună cu anumite Condiţii Particulare, în mod
obligatoriu în proiectele finanţate din fonduri publice. Astfel prin Ordinul
nr. 915 din 25 martie 2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale
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generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări au fost aprobate
urmatoarele:
Contractele aveau 2 parti: Conditii generale si Condiţii Speciale
Obligatorii
Deși Condiţiile Particulare/Condiţiile Speciale Obligatorii erau
menite să coreleze Condiţiile Generale cu legislaţia din România, nu au
reuşit să acopere toate aspectele care ar fi trebuit tratate cu această ocazie
şi drept urmare, nu au clarificat suficient subiectul.
Ordinele amintite mai sus au fost abrogate după numai 1 an de
aplicare prin Ordinele 1059/555/306 din 20 mai 2009.
În 2010 prin HG nr. 1405 din 28 decembrie 2010, s-a aprobat
utilizarea FIDIC-ului Galben şi FIDIC-ului Rosu pentru obiective de
investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional,
finanţate din fonduri publice.
Astfel, toate unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii au obligaţia de a folosi
condiţiile contractuale din FIDIC-ul Galben, respectiv Roşu, la încheierea
contractelor de lucrări pentru obiective de investiţii din domeniul
infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice,
atunci când valoarea estimată a contractului depăşeşte valoarea de
4.845.000 euro.
În 2011, prin Ordinele 146, 1033, 1034 ministrul transporturilor şi
infrastructurii a aprobat condiţii contractuale speciale la FIDIC-ul Galben
şi Roşu aplicabile pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii
rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice, pentru
obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport cu metroul,
finanţate din fonduri publice şi pentru obiective de investiţii din domeniul
infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice.
In data de 11 ianuarie 2018 s-a publicat in Monitorul Oficial
Hotararea de Gurvern nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.
Actul normativ are 2 anexe, una continand conditii generale si
specifice precum si model de acord contractual pentru contractele de
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executie de lucrari iar cea de-a doua acelasi set de conditii si model de
acord pentru contractele de proiectare si executie de lucrari.
Aceste modele de condiții generale vor fi folosite în mod
obligatoriu pentru contractele de lucrări finanțate din fonduri publice,
fonduri nerambursabile și/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată
este cel puțin egală cu 23.227.215 lei.
La recomandarea Comisiei Europene, avand in vedere modelele
existente anterior in legislatie, si mai ales cele aprobate prin Ordinul MT
nr. 600/2017, noile modelele de contracte aprobate prin HG 1/2018 au fost
elaborate de catre specialisti din cadrul BEI.
In conformitate cu HG nr. 1/2018, Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să
elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele şi numai în
legătură cu subiectele listate într-un tabel prevazut la finalul Conditiilor
Generale.
Orice altă Condiţie Specială este nulă. Astfel, se elimina
posibilitatea ca orice Beneficiar sa poata aduce propriile modificari la
contracte.
Aspecte generale privind contractele tip FIDIC
Toate contractele FIDIC au anumite caracteristici comune și
recunosc necesitatea unei abordări echilibrate între rolurile și
responsabilitățile părților implicate, precum și o alocare și gestionare
echilibrată a riscurilor.
Toate acestea sunt cuprinse în Condiții generale ale contractului
(“CGC”), care sunt considerate adecvate în toate cazurile, și Condiții
particulare ale contractului (“PCC”), în care părțile pot specifica
problemele specifice proiectului de la caz la caz.
Toate contractele FIDIC includ, de asemenea, reguli pentru
adaptarea sumelor contractului convenite și reguli pentru prelungirea
timpului pentru finalizarea și modificarea procedurilor.
Toți au nevoie de experiență și personal priceput, atât în numele
angajatorului, cât și în numele contractantului, inclusiv Inginerul, cine
trebuie să fie independent și imparțial.
In cadrul contractelor de lucrari de tip FIDIC, Beneficiarul,
Autoritate publica, transfera din prerogativele sale catre o alta persoana
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juridica (Inginerul) selectata la randul ei in baza unui contract de servicii
(actul de autorizare).
Inginerul este persoana desemnata de catre Beneficiar pentru a
actiona in scopurile Contractului si care face parte din personalul
Beneficiarului.
De asemenea, Inginerul, conform Contractului se considera ca
actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand isi indeplineste
indatoririle sau isi exercita autoritatea.
Prerogativele Inginerului se refera la:
– Autoritatea Inginerului de a emite hotarari prin care stabileste
costurile cuvenite Antreprenorului in cazul extinderii duratei de executie,
urmare a revendicarilor Antreprenorului;
– Autoritatea Inginerului de a emite certificate de plata prin care
certifica pretul datorat de catre Beneficiar pentru lucrarile executate de
Antreprenor si/sau costurile determinate prin hotararile Inginerului;
– Autoritatea Inginerului de a emite/stabili preturi pentru lucrarile
din listele de cantitati;
– Autoritatea Inginerului de a emite instructiuni obligatorii cu
privire la executarea lucrarii de catre Antreprenor.
Un aspect esential in majoritatea formularelor FIDIC il reprezinta
mecanismul de soluționare a litigiilor cu mai multe niveluri.
În funcție de tipul de contract FIDIC, cea mai frecventă metodă de
soluționare a litigiilor este patru etape. care este un grup independent
format din unul sau trei experți în construcții care emit decizia lor; al
treilea, părțile ar trebui să încerce soluționarea pe cale amiabilă a litigiului
lor; și, in cele din urma, ultimul remediu este rezolvarea litigiului prin
arbitraj obligatoriu sau o instanță națională, în funcție de acordul părților
în condițiile particulare ale contractului.
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Mecanismul de soluționare a litigiilor
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7. HOTARÂREA NR. 1 DIN 10.01.2018
pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite
categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii
finanţate din fonduri publice

Contine modelele de contracte de:


Executie lucrari (anexa 1)



Proiectare si executie lucrari (anexa 2)

Se aplica in cazul contractelor de lucrari de proiectare si executie lucrari
atribuite prin proceduri de achizitie publica.
Se aplică cu respectarea întocmai a:
• Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
• Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,
• Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii,
• Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi
a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor,
• a legislaţiei în vigoare incidente, inclusiv în domeniul disciplinei şi
calităţii în construcţii.
Aplicabilitate
 Obligatoriu • Pentru contracte a caror valoare estimata este egala sau
mai mare de 25.013.925 LEI (art. 7 alin. 1 lit. a din legea nr. 98/2016achizitiile publice)

50

Legislație și Administrarea Contractelor Lucrărilor de Construcții

 Facultativ • Pentru contracte a caror valoare estimata este mai mica de
25.013.925 LEI (art. 7 alin. 1 lit. a din legea nr. 98/2016- achizitiile
publice)

Clauze contractuale care se regasesc in ambele tipuri de contracte
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8. CONTRACTE DE PROIECTARE ȘI
EXECUȚIE

Alegerea unui contract de proiectare si execuție sau doar de execuție
trebuie facută la începutul proiectului și face parte din strategia de
contractare a Beneficiarului.
Model de contract de proiectare si execuție a fost folosit cu succes
în cazul în care valoarea echipamentelor si a lucrarilor mecanice și/sau
electrice este mult mai mare decât valoarea lucrarilor civile.
Aspecte ce trebuie avute in considerare la alegerea contractului de
proiectare si executie
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CAPITOLUL I: PREVEDERI PRELIMINARE
SUBCAPITOLUL I: Clauza 1 Definiţii
Extrase/selectie - Art. 1: 1.1
2. b) Antreprenor - persoana numită antreprenor în Acordul Contractual şi
succesorii legali ai acestei persoane;
3. c) Beneficiar - persoana numită beneficiar în Acordul Contractual şi
succesorii legali ai acestei persoane;
5. e) Cerinţele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini
elaborat de către Beneficiar, intitulat "Cerinţele Beneficiarului" şi inclus în
Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Cerinţelor Beneficiarului
în conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifică
destinaţia şi scopul Lucrărilor şi/sau orice cerinţe şi criterii tehnice legate
de acestea;
1. a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele două
Părţi;
8. h) Condiţii Contractuale - ansamblul format din Condiţiile Speciale
(dacă există) şi Condiţiile Generale;
9. i) Condiţii Generale - documentul numit astfel, inclus în Contract;
10. j) Condiţii Speciale - documentul numit astfel (dacă există), inclus în
Contract, elaborat de către Beneficiar şi care cuprinde prevederi doar cu
privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele menţionate în
Condiţiile Generale;
12. l) Contract - Acordul Contractual împreună cu toate documentele
prevăzute în subclauza 3.1;
13. m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmează să fie
suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor, în scopul îndeplinirii
obligaţiilor Contractului sau în legătură cu Contractul;
15. o) Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenullimită de depunere a Ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de
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exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de
negociere fără publicarea unui anunţ de participare), Data de Referinţă va
fi data semnării Contractului;
17. q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există),
furnizate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului;
18. r) Documentele Beneficiarului - Cerinţele Beneficiarului şi orice
proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi alte
documente tehnice (dacă există), elaborate de către Beneficiar sau în
numele acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului;
19. s) Durata de Execuţie - timpul pentru finalizarea Lucrărilor sau a unui
Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de
Execuţie], după cum este stabilit în Acordul Contractual, inclusiv orice
prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Execuţie], calculat începând cu Data de începere;
26. z) Lucrări Permanente - lucrările permanente necesar a fi executate de
către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului (inclusiv
Echipamentele şi Documentele Antreprenorului);
27. aa) Lucrări Provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip (altele
decât Utilajele Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execuţia şi
terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni;
28. bb) Lucrările - Lucrările Permanente şi/sau Lucrările Provizorii;
31. ee) Ofertă (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul
şi-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în Contract
şi documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse în Contract. Oferta
include oferta (propunerea) tehnică şi oferta (propunerea) financiară.
Oferta tehnică include un proiect sau o schiţă de proiect;
36. jj) Perioada de Garanţie - perioada, care începe la data aprobării
Recepţiei la Terminare a Lucrărilor (sau a Sectorului), în care
Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor şi deteriorărilor la
Lucrări în conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garanţie] şi
care poate fi prelungită în conformitate cu prevederile aceleiaşi clauze;
37. kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului şi tot
restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai
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tuturor Subcontractanţilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la
proiectarea şi execuţia Lucrărilor;
38. ll) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentanţii săi şi tot
restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Supervizorului sau ai
Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;
39. mm) Preţul Contractului - preţul stabilit în Acordul Contractual pentru
proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor
defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Contractului prin act
adiţional), fără TVA;
54. bbb) Supervizor - operator economic sau echipă din cadrul
Beneficiarului, desemnat de către Beneficiar. Supervizorul are atribuţiile
tehnice, financiare şi contractuale stabilite în Condiţiile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat în Acordul Contractual sau notificat
Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul şi
reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are în echipa sa diriginţi de
şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii, şi orice alte persoane pentru
îndeplinirea rolului său;
57. eee) Valoarea Contractului - valoarea definită în clauza 45 [Valoarea
Contractului], care include ajustările, modificările şi revizuirile efectuate
în conformitate cu prevederile Contractului şi reprezintă suma plăţilor
efectuate şi estimarea plăţilor viitoare până la îndeplinirea tuturor
obligaţiilor Contractuale.
SUBCAPITOLUL II: Clauza 2 Limba Contractului
Limba Contractului şi a tuturor comunicărilor dintre Antreprenor,
Beneficiar şi Supervizor sau reprezentanţii lor va fi limba română, cu
excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual.
SUBCAPITOLUL III:
Clauza 3 Ordinea de precedenţă a documentelor contractuale
Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente
care se explicitează reciproc.
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Modificările şi actele adiţionale (dacă există) vor avea prioritatea
documentelor pe care le modifică.
Ordinea de precedenţă reprezintă ordinea de prioritate a documentelor. în
caz de discrepanţe între documente, prevederile documentului prioritar vor
prevala. în caz de ambiguitate ale documentelor, Supervizorul va emite
clarificările sau instrucţiunile necesare.

Alte documente care fac parte din Contract
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SUBCAPITOLUL V:
Clauza 5 Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului

Responsabilitatile principale ale Supervizorului (sub-clauza 5.1)
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Supervizorului poate să delege sarcini reprezentaților săi.
Delegarea se va face în scris si este transmisă Beneficiarului și
Antreprenorului.
Acțiunile reprezentantului Supervizorului au același efect ca și cum
ar fi fost facute de către Supervizor.
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Supervizorul va emite către Antreprenor un Ordin Administrativ prin
care va stabili responsabilităţile, autoritatea şi identitatea reprezentantului
Supervizorului, la Data de începere şi ulterior, ori de câte ori este necesar.
Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel menţionat în
nominalizarea transmisă de Supervizor.

Ordinele administrative (sub-clauza 5.4)
Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise în scris de către Supervizor sau
reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste
Ordine vor fi datate, numerotate şi notate de Supervizor într-un registru, iar
copiile vor fi transmise personal, după caz, Reprezentantului
Antreprenorului.
Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor
sau reprezentantul acestuia în 24 de ore. În cazul în care nu sunt confirmate,
se consideră anulate şi Antreprenorul nu are nicio obligaţie să le
implementeze.
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Ordinele administrative (sub-clauza 5.5)
Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat să
emită Ordine Administrative către Antreprenor, inclusiv cu documente
suplimentare şi instrucţiuni necesare pentru proiectarea şi executarea
corespunzătoare şi adecvată a Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.
Pentru evitarea oricărui dubiu, dispoziţiile de şantier emise de către
proiectantul Lucrărilor vor fi implementate de către Antreprenor numai
după ce (şi dacă) sunt incluse într-un Ordin Administrativ emis de către
Supervizor.
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SUBCAPITOLUL VII:
Clauza 7 Subcontractare
Potrivit Capitolului I: Prevederi preliminare, subcapitolul I, Clauza 1
Definiţii, lit. yy)
Subcontractant - orice terţ căruia Antreprenorul îi încredinţează executarea
unei părţi din Contract, potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare].
Sub-clauza 7.1
Un subcontract va fi valid doar dacă are forma unui acord scris prin care
Antreprenorul încredinţează unui terţ executarea unei părţi din Contract.
Subcontracte le vor fi în concordanţă cu acest Contract.
Subcontractele se vor constitui în anexe la Contract.
Prevederile subcontractelor care nu sunt reglementate de Condiţiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.
Simpla închiriere a unui utilaj, furnizarea de manoperă sau contractele de
furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept
"subcontracte" pentru scopul prezentului Contract.
Preţurile din subcontract pot fi diferite de preţurile din Contract, în funcţie
de condiţiile de piaţă, costurile de coordonare, alte costuri indirecte şi
profitul Antreprenorului.
Sub-clauza 7.2
Sub-clauza 7.2 precizeaza expres conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca un operator economic pentru a putea deveni subcontractant.
Observatie!!!
Niciun Subcontractant nu se va afla în situaţiile de excludere aferente
atribuirii Contractului.
Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnică şi profesională necesară
pentru executarea părţii din Contract care îi este încredinţată.
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Sub-clauza 7.3
La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
subcontractele încheiate de Antreprenor cu Subcontractanţii declaraţi în
Ofertă.
Pentru evitarea oricărui dubiu se consideră că aceste subcontracte au primit
acordul Beneficiarului.
Sub-clauza 7.4 – Inlocuirea unui subcontractant/Numirea unui nou
subcontractant
Pentru numirea unui Subcontractant propus după semnarea Contractului
(inclusiv pentru înlocuirea oricărui Subcontractant), Antreprenorul va
solicita acordul Beneficiarului de a încheia un subcontract.
In cazul înlocuirii oricărui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va
conţine justificări rezonabile privind înlocuirea.
Înlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat în Ofertă se va face în
condiţiile prevăzute în prezenta subclauză, cu condiţia să nu reprezinte o
modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice.
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Subcontractantii
In cazul in care se reziliază contractul dintre Antreprenor si Subcontractant,
Antreprenorul are obligația să notifice Beneficiarul in termen de 5 zile și
să indice cum va continua execuția acelei părți din Contract.
Antreprenorul răspunde
Subcontractantului.

in

fața

Beneficiarului

de

acțiunile

In cazul în care Antreprenorul încheie un subcontract fără acordul
Beneficiarului, acesta poate aplica sancţiunea pentru încălcarea
Contractului și/sau rezilierea de către Beneficiar.
Antreprenorul are obligația de a informa Beneficiarul asupra plăților
Subcontractanților săi. In cazul in care acesta întârzie efectuarea plăților
Beneficiarul poate sista plata catre Antreprenor.
CAPITOLUL II: OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
SUBCAPITOLUL I:
Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului
Potrivit Capitolului I: Prevederi preliminare, subcapitolul I, Clauza 1
Definiţii, lit. e)
e) Cerinţele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini
elaborat de către Beneficiar, intitulat "Cerinţele Beneficiarului" şi inclus în
contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Cerinţelor Beneficiarului
în conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifică
destinaţia şi scopul Lucrărilor şi/sau orice cerinţe şi criterii tehnice legate
de acestea.
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Sub-clauza 8.1

Sub-clauza 8.2- Termenul de predare a Documentelor Beneficiarului
Supervizorul are obligatia de a:
 transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului
de fezabilitate întocmit pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor,
precum şi al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru
proiectarea şi execuţia Lucrărilor
sau
 confirma că studiul de fezabilitate complet şi toate aceste Documente
au fost furnizate ca parte a documentaţiei de atribuire
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Sub-clauza 8.4

Sub-clauza 8.5
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri
suplimentare ca urmare a unei erori în Cerinţele Beneficiarului, iar un
antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit
eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului potrivit prevederilor
subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării
prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:
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SUBCAPITOLUL II:
Clauza 9 Acces pe Şantier
Sub-clauza 9.1
Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune
Şantierul la dispoziţia Antreprenorului la termenele şi pentru sectoarele
prevăzute în Condiţiile Speciale.
Dacă nu sunt prevăzute asemenea termene şi sectoare în Condiţiile
Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va
pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de 30 de zile de la
Data de începere.
Sub-clauzele 9.3 si 9.4
Orice teren obţinut pentru Antreprenor de către Beneficiar nu se va utiliza
de către Antreprenor în alte scopuri decât executarea Contractului.
Antreprenorul va păstra orice facilităţi puse la dispoziţia sa în stare bună
pe durata ocupării şi le va readuce, înainte de Recepţia la Terminarea
Lucrărilor, la starea iniţială luând în considerare uzura normală.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plată pentru îmbunătăţirile
rezultate din activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă.
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Sub-clauza 9.5
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri
suplimentare ca urmare a eşecului Beneficiarului de acordare a dreptului
de acces pe Şantier sau punere la dispoziţie a Şantierului la termenul
specificat în subclauza 9.1 sau cel târziu la o dată care să dea
Antreprenorului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu programul
transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Execuţie],
Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei
69a [Revendicările Antreprenorului], la:

Dacă si în măsura în care eşecul de acordare a dreptului de acces sau punere
la dispoziţie a fost cauzat de o greşeală sau întârziere a Antreprenorului,
incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii oricăruia dintre
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la
respectiva prelungire a Duratei de Execuţie, nici la respectivele Costuri
suplimentare ori profit.
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SUBCAPITOLUL III:
Clauza 10 Autorizaţii şi asistenţă privind Legea
Sub-clauza 10.1

Sub-clauza 10.2
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de
construire valabile.
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CAPITOLUL III:
OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI
SUBCAPITOLUL I:
Clauza 12 Obligaţii generale
Sub-clauzele 12.1, 12.2 si 12.3

Sub-clauza 12.4
Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către
Supervizor. în cazul în care Antreprenorul consideră că cerinţele unui
Ordin Administrativ depăşesc autoritatea Supervizorului sau scopul
Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivată
Supervizorului, în cazul în care Antreprenorul nu transmite notificarea în
termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera
că Antreprenorul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod
valabil.

70

Legislație și Administrarea Contractelor Lucrărilor de Construcții

Supervizorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma,
modifica sau anula Ordinul Administrativ. în cazul în care Supervizorul nu
răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat Ordinul
Administrativ.
Transmiterea unei notificări de către Antreprenor nu va suspenda efectul
Ordinului Administrativ.

Sub-clauza 12.7
Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidenţiale, în
măsura în care o astfel de tratare nu afectează desfăşurarea obligaţiilor
contractuale sau respectarea obligaţiilor prevăzute de Lege.
Antreprenorul nu va utiliza şi nu va divulga unor terţi informaţii sau
documente cu privire la îndeplinirea Contractului fără consimţământul
prealabil al Beneficiarului.
Antreprenorul va continua să respecte acest angajament 10 ani după
primirea plăţii finale în conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata
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finală] şi va obţine de la fiecare membru al Personalului său acelaşi
angajament.
Insă, folosirea referinţei Contractului pentru marketing sau ofertare nu
necesită acordul prealabil al Beneficiarului.
Sub-clauzele 12.10 si 12.11
Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv
înregistrări şi evidenţe contabila, cu excepţia celor predate Beneficiarului,
vor fi păstrate de către Antreprenor pe perioada stabilită de Lege, dar nu
mai puţin de 10 ani de la Plata Finală efectuată în cadrul Contractului.
Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără
restricţii, contabilitatea sa, înregistrările şi alte documente privind
procedura de depunere a Ofertei şi executarea Contractului şi să permită
auditarea acestora de către experţi/auditori desemnaţi de către Beneficiar.
Beneficiarul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de
conturi şi înregistrări şi alte documente ca evidenţă în caz de dispută
Sub-clauza 12a Codul de conduita
Sub-clauza 12b Conflict de interese
Antreprenorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al
profesiei sale.
Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune
capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi
obiectiv a Contractului.
SUBCAPITOLUL II:
Clauza 13 Administrarea Lucrărilor
Sub-clauza 13.1
Antreprenorul se va asigura că Lucrările sunt proiectate şi executate
corespunzător şi că Cerinţele Beneficiarului şi Ordinele Administrative
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sunt respectate de Personalul
Subcontractanţii şi angajaţii lor.

său,

inclusiv

propriii

angajaţi,

Sub-clauzele 13.2 si 13.3
Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va
acționa în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.
Cu excepția cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin
Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, în
termen de 15 de zile de la semnarea Contractului, detaliile persoanei
propuse ca Reprezentant al Antreprenorului.
Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea în termen de 10
zile. Aprobarea poate fi retrasă justificat.

SUBCAPITOLUL III:
Clauza 14 Personal
Sub-clauza 14.1
Persoanele angajate de Antreprenor trebuie să fie în număr suficient, în
conformitate cu prevederile Programului de Execuţie în vigoare.
Aceşti angajaţi vor dispune de aptitudinile şi experienţa necesare
progresului şi executării corespunzătoare a Lucrărilor.
Supervizorul poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul
Personalului Antreprenorului în următoarele situaţii:
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(i) persoana nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, obligaţiile
Contractuale
şi/sau
(ii) prin acţiunile sau inacţiunile acestei persoane, siguranţa şi securitatea
muncii şi/sau protecţia mediului sunt puse în pericol.
Antreprenorul va înlocui imediat orice membru al Personalului său pentru
care Supervizorul, prin notificare motivată, cere retragerea.
Sub-clauza 14.3
Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din
Ofertă.
Personalul-cheie este personalul în privinţa căruia au existat cerinţe
minime stabilite în documentaţia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului şi personalul-cheie al Antreprenorului vor
fi menţinuţi pe toată durata proiectării şi execuţiei Lucrărilor, cu excepţia
situaţiilor în care Supervizorul solicită înlocuirea din motive întemeiate sau
atunci când este necesară înlocuirea din alte motive independente de
Antreprenor (ex. demisie din cadrul societăţii/asocierii, boală, deces, etc.).
Sub-clauza 14.4
Orice înlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare şi
experienţă cel puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în
documentaţia de atribuire, cu consimţământul prealabil al Beneficiarului.
In cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul
criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un înlocuitor care să
obţină cel puţin acelaşi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire.
Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare
pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie stabilite şi/sau
a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a
personaluluicheie.
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SUBCAPITOLUL V:
Clauza 16 Responsabilităţi şi asigurări
Antreprenorul îşi va asuma
(i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerințelor
Beneficiarului,
(ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor
şi
(iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză, până la aprobarea
Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.
După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor Antreprenorul va
rămâne responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin prin
Contract pentru perioada prevăzută de Lege.
În orice moment, Antreprenorul va fi responsabil şi va despăgubi
Beneficiarul pentru orice daune aduse, pe durata executării Contractului,
Beneficiarului de către Antreprenor sau Personalul său.
Compensaţia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decât cele aduse
Lucrărilor) și generate de răspunderea Antreprenorului va fi limitată la
Prețul Contractului.
Această limită nu se va aplica pentru compensaţie în caz de vătămare
corporală, inclusiv deces, și nici pentru daune de orice tip aduse
Beneficiarului și generate de frauda sau neglijenţa gravă a Antreprenorului
sau Personalului său, inclusiv Subcontractanților săi şi oricărei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.
Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea:
a) Personalului Antreprenorului
b) Terților
c) Lucrărilor
d) Auto
e) Accidente la locul de munca
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f) Răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor.
Antreprenorul are obligația de a face dovada plăților polițelor de asigurare.
In caz de eșec, Beneficiarul poate face plata polițelor de asigurare in locul
Antreprenorului și recupera de la Antreprenor sumele plătite.
SUBCAPITOLUL VI:
Clauza 17 Programul de Execuţie
Conform Sub-clauzei 1.1:
nn) Program de Execuţie - document elaborat de către Antreprenor în
conformitate cu prevederile clauzei 17 [Programul de Execuţie];
oo) Program de Referinţă - Program de Execuţie acceptat de Supervizor în
conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 şi/sau ale subclauzei 17.12
[Revizia Programului de Execuţie].
Sub-clauza 17.1
In termen de 30 de zile de la Data de începere, Antreprenorul va transmite
Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat
al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică
Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport
descriptiv.
Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi
resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de
către Antreprenor.
Sub-clauza 17.2
Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza
drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract
şi punctele de referinţă stabilite (dacă există).
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Până la finalizarea proiectului tehnic, activităţile şi resursele aferente
execuţiei Lucrărilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. După
finalizarea proiectului tehnic, aceste activităţi şi resurse vor fi de deplin
detaliate.
Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele
cerinţe:

Sub-clauza 17.2 – Continutul Programului de Executie
Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru
executarea Contractului, conform Cerinţelor Beneficiarului, şi va fi
prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:
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Sub-clauza 17.3 – Raportul descriptiv
Antreprenorul va pregăti şi transmite Supervizorului un raport descriptiv
prin care va detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului
de Execuţie.

Sub-clauzele 17.1, 17.4 si 17.5
In termen de 30 de zile de la Data de începere, Antreprenorul va transmite
Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat
al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică
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Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport
descriptiv.
În termen de 15 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor,
Supervizorul va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau
respinge. în lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Execuţia va fi considerat ca fiind acceptat.
În cazul în care Programul de Execuţie este respins, Supervizorul va
prezenta motivele respingerii şi va solicita Antreprenorului să retransmită
în termen de 10 zile Programul de Execuţie completat şi/sau corectat, astfel
încât acesta să fie conform cu prevederile Contractului şi realist de pus în
practică.
Sub-clauzele 17.6, 17.7 si 17.8
Dacă Antreprenorul nu transmite Programul de Execuţie, inclusiv
Programul de Execuţie completat/corectat, în termenul prevăzut,
Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei
69b [Revendicările Beneficiarului] să fie reţinută o sumă în cuantumul
prevăzut în Acordul Contractual pentru fiecare zi de întârziere a
transmiterii Programului de Execuţie, până la acceptarea Programului de
Execuţie respectiv.
În situaţia în care Programul de Execuţie analizat de Supervizor în
conformitate cu prevederile subclauzei 17.4 este respins de 3 ori
consecutiv, în raport cu aceeaşi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi îndreptăţit să sisteze plăţile către Antreprenor aferente
subclauzei 50.4 [Plata] până la acceptarea Programului de Execuţie
respectiv.
Odată acceptat, Programul de Execuţie transmis în conformitate cu
prevederile subclauzei 17.1 se va numi Program de Referinţă şi va deveni
un mijloc de urmărire şi control al performanţei Antreprenorului şi al
progresului Lucrărilor.
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Programul de Executie

Sub-clauzele 17.9 si 17.10
Acceptarea Programului de Execuţie nu va exonera Antreprenorul de
responsabilităţile ce îi revin în executarea Contractului.
În cazul în care Antreprenorul nu defineşte în cadrul Programului de
Execuţie un element de lucrare, activitate sau relaţie de condiţionare, iar
Supervizorul, în urma analizei sale, nu identifică această omisiune sau
eroare, atunci când aceasta va fi descoperită de Antreprenor sau
Supervizor, va fi corectată de către Antreprenor în următorul Program de
Execuţie actualizat, fără să afecteze Durata de Execuţie şi fără a îndreptăţi
Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.
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Sub-clauza 17.11 – Actualizarea Programului de Executie
Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea
tuturor Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program
de Execuţie actualizat care va conţine graficul de eşalonare calendaristică
Gantt şi raportul descriptiv actualizate.
Conţinutul Programului de Execuţie actualizat va fi în conformitate cu
prevederile subclauzelor 17.2 şi 17.3.
Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul
aferent din Programul de Referinţă, fiind evidenţiate diferenţele, precum şi
evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia diferenţelor şi, în caz de
întârziere, măsurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea
Duratei de Execuţie.
În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul
va analiza Programul de Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge.
în lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de
Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat.
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Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzător
pentru analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie
actualizat şi consecinţele acestora.

Sub-clauza 17.12 – Revizuirea Programului de Executie
În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care ţin de
riscurile Beneficiarului, afectează durata activităţilor critice, Antreprenorul
va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de Execuţie.
De asemenea, ori de câte ori Antreprenorul constată că nu poate finaliza
Lucrările în Durata de Execuţie, va prezenta o revizie a Programului de
Execuţie.
Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzător
pentru întocmirea, analiza, acceptarea sau respingerea Programului de
Execuţie revizuit şi consecinţele acestora.
Programul de Execuţie revizuit şi acceptat de Supervizor devine noul
Program de Referinţă. Acceptarea de către Supervizor a unui Program de
Execuţie în care durata de proiectare şi execuţie a Lucrărilor ar fi mai mare
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decât Durata de Execuţie nu reprezintă acordarea unei prelungiri a Duratei
de Execuţie.
Orice prelungire a Duratei de Execuţie se va face doar în conformitate cu
prevederile subclauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi cu condiţia
respectării clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului].

SUBCAPITOLUL VIII:
Clauza 19 Proiectarea de către Antreprenor
Sub-clauza 19.1
Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu
Cerinţele Beneficiarului şi cu Oferta tehnică.
Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Antreprenorul va
îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv
cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante
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şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu
prevederile Legii.
De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare
pentru executarea Contractului.
Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu stricteţe
caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerinţelor Beneficiarului.
Cu excepţia cazului în care Antreprenorul demonstrează că există o eroare
în aceste caracteristici imperative, Antreprenorul nu va propune, în cursul
elaborării proiectului sau în cursul execuţiei Lucrărilor, nicio derogare de
la aceste caracteristici.
Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu
prevederile Legii şi cu criteriile (dacă există) menţionate în Cerinţele
Beneficiarului.
Antreprenorul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant
implicat în proiectare au experienţa şi capacitatea necesară pentru
proiectare.
Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificaţii, piese desenate şi
liste de cantităţi, în limba Contractului şi în conformitate cu prevederile
Legii şi ale Contractului.
Orice eroare descoperită în cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi
rectificată pe riscul şi răspunderea Antreprenorului, cu excepţia celor
prevăzute în subclauzele 8.4 şi 8.5. Aprobarea de către Supervizor a
proiectului elaborat de către Antreprenor nu îl va exonera pe Antreprenor
de răspundere asupra proiectului respectiv.
Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu
prevederile Legii şi cu criteriile (dacă există) menţionate în Cerinţele
Beneficiarului.
Antreprenorul va transmite spre acceptare Supervizorului numele şi
referinţele proiectanţilor propuşi, cu excepţia celor prevăzuţi în Ofertă.
Supervizorul va răspunde în termen de 10 zile, motivând orice respingere.
Lipsa răspunsului Supervizorului va fi considerată acceptare.
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Sub-clauza 19.2
Antreprenorul va transmite Supervizorului documentaţia aferentă
proiectului, verificată de către un verificator autorizat angajat de către
Antreprenor, împreună cu o declaraţie privind conformitatea proiectului
elaborat de el cu:
(i) caracteristicile imperative stabilite în Cerinţele Beneficiarului, (ii)
celelalte prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului
şi
(iii) proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică.
In cazul în care proiectul elaborat de către Antreprenor prezintă unele
devieri sau diferenţe faţă de Cerinţele Beneficiarului sau faţă de proiectul
sau schiţa de proiect din Oferta tehnică, altele decât diferenţe sau devieri
rezultând din erori identificate în Cerinţele Beneficiarului şi notificate de
către Antreprenor, aceste diferenţe sau devieri vor fi considerate a fi

87

Adrian Alexandru Șerbănoiu

propuneri de Modificare iniţiate de către Antreprenor în conformitate cu
prevederile subclauzei 37.11.
Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale,
Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia elaborată de
Antreprenor în termen de 60 de zile de la primire.
Acest termen va include şi orice perioade necesare de consultări între
Supervizor şi Beneficiar, analiză şi aprobare de către Beneficiar sau alte
entităţi.
În cazul în care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de
Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în
documentaţia aferentă proiectului şi va retransmite documentaţia astfel
corectată Supervizorului spre aprobare.
Dacă Supervizorul întârzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de
către Antreprenor, cu excepţia cazului în care aprobarea acestui proiect ar
reprezenta o Modificare, şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri
şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a întârzierii
Supervizorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării
prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor
este sau va fi întârziată,
şi
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri
suplimentare].
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Sub-clauza 19.3
În termen de 60 de zile de la data aprobării Supervizorului aferent
documentelor menţionate la punctul (a) de mai sus, cu excepţia cazului în
care un alt termen este stabilit în Acordul Contractual, Beneficiarul va
obţine autorizaţia de construire pentru Lucrările Permanente.
In cazul depăşirii acestui termen, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu
condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere
potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă
terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.
In cazul în care autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire formulează
orice observaţie sau solicitare cu privire la documentaţia depusă de către
Beneficiar, cauzate de o deficienţă a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori în Documentele Antreprenorului],
iar termenul menţionat mai sus va decurge de la momentul în care
solicitarea este soluţionată.
In cazul în care autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire formulează
alte observaţii sau solicitări, care nu sunt cauzate de o deficienţă în
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Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia
respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la
prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor
este sau va fi întârziată.
În cazul în care Documentele Antreprenorului emise ulterior obţinerii
autorizaţiei de construire, altfel decât rezultând:
(i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de către Supervizor în
conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificări] sau dintr-un act
adiţional la Contract
Sau
(ii) dintr-o Decizie emisă de către Supervizor în conformitate cu
prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implică o
modificare a autorizaţiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil
pentru perioadele de timp şi costurile aferente
Sub-clauza 19.4
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferentă proiectului elaborat de
el înainte de aprobarea Supervizorului a Documentelor Antreprenorului
aferente acestei lucrări şi cu condiţia existenţei unei autorizaţii de
construire pe deplin valabile pentru această lucrare.
Sub-clauza 19.5
În conformitate cu prevederile Cerinţelor Beneficiarului, Antreprenorul va
elabora manualele de operare şi întreţinere detaliate astfel încât
Beneficiarul va reuşi să exploateze, repare, demonteze, înlocuiască,
întreţină orice parte a lucrărilor respective.
Recepţia la Terminarea acestor Lucrări nu se va putea realiza fără ca aceste
documente să fie transmise către Beneficiar.
Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru
operarea şi întreţinerea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Cerinţelor
Beneficiarului.
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Dacă este prevăzut în Cerinţele Beneficiarului că instruirea trebuie
efectuată înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, se va putea efectua
Recepţia la Terminare a Lucrărilor potrivit prevederilor subclauzei 60
[Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări] numai după terminarea
acestei instruiri.
Sub-clauza 19.6- Erori în Documentele Antreprenorului
În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori,
omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe, acestea şi Lucrările
vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fără a ţine cont de nicio
aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.
În acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate
Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Sub-clauza 19.7 Cartea tehnică a construcţiei
Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei conform
clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] înainte ca Antreprenorul să
transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor
A şi B ale cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz,
documentele necesare completării capitolului D al cărţii tehnice a
construcţiei.
SUBCAPITOLUL IX:
Clauza 20 Corectitudinea Preţului Contractului
Sub-clauza 20.1
Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea
acestuia, cel târziu la Data de Referinţă, toate datele relevante, care se află
în posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologică şi condiţiile
hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu.
Antreprenorul are responsabilitatea interpretării acestor date.
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Sub-clauza 20.2
Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ţinând cont
de costuri şi timp), a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale,
a analizat datele menţionate la subclauza 20.1 şi că s-a edificat, înainte de
depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura
solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi latura
Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la
Şantier şi în general a obţinut toate Informaţiile cu privire la riscurile,
inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte
circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta.
Sub-clauzele 20.3 si 20.4
Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat
cu privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi
a preţurilor indicate în Graficul de Eşalonare a Plăţilor, care, cu excepţia
celor prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile
prevăzute în Contract.
Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit Oferta
financiară în baza propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, Antreprenorul,
fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligaţie şi va
proiecta şi executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru
obligaţia sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul
de Eşalonare a Plăţilor.
SUBCAPITOLUL X:
Clauza 21 Riscuri excepţionale
Sub-clauza 21.1
Dacă, pe durata executării Contractului, Antreprenorul se confruntă cu
condiţii fizice adverse, naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate
sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi,
care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent
la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de îndată ce a luat
cunoştinţă de această situaţie, o notificare Supervizorului în care va descrie
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aceste condiţii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate
ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenţionează să le ia precum şi
impactul anticipat asupra execuţiei Lucrărilor.
Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condiţiilor
meteorologice.
Sub-clauza 21.2
După primirea notificării în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1,
Supervizorul, printre altele:
(a) poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului
măsurilor pe care le va lua sau intenţionează să le ia;
(b) poate aproba măsurile prevăzute la subclauza 21.1 cu sau fără
modificare;
(c) poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a
condiţiilor sau obstacolelor menţionate la subclauza 21.1.
Sub-clauza 21.3
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În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în
conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul
Sub-clauza 21.4
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri
suplimentare ca urmare a condiţiilor sau obstacolelor menţionate la
subclauza 21.1, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării
prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor
este sau va fi întârziată;
şi
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri
suplimentare].
SUBCAPITOLUL XI:
Clauza 22 Siguranţa pe Şantier şi securitatea muncii
Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziție a Șantierului până la
aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor și oricând execută vreo
lucrare în Perioada de Garanție, Antreprenorul va asigura securitatea
tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier, va fi responsabil
de măsurile necesare, în interesul Personalului Beneficiarului şi terţilor,
pentru a preveni orice pierdere sau accident determinată de executarea
Lucrărilor și va depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul
şi Lucrările libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a
persoanelor respective.
În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite
Supervizorului spre acceptare ”Planul propriu de sănătate şi securitate în
muncă” în conformitate cu Legea. Supervizorul nu va permite execuția
niciunei lucrări pe Şantier înainte ca acest plan să fie acceptat. Acceptul
Supervizorului nu îl va exonera pe Antreprenor de răspunderea sa.
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SUBCAPITOLUL XII:
Clauza 23 Protectia proprietăţilor adiacente
Antreprenorul va lua toate măsurile necesare impuse de buna practică în
construcţii şi prin natura circumstanţelor pentru a proteja proprietăţile
adiacente Șantierului sau oricărei zone în care activează Antreprenorul şi
pentru a evita perturbarea acestora.
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru consecinţele financiare ale
tuturor reclamaţiilor formulate de proprietari sau rezidenţi ai proprietăților
adiacente, în măsura în care Antreprenorul este responsabil.
SUBCAPITOLUL XIII:
Clauza 24 Interferenţe cu traficul şi căile de acces
Antreprenorul se va asigura că execuția Lucrărilor şi activitățile sale
aferente nu afectează traficul şi nu obstrucţionează căile de comunicaţie
cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu excepţia
măsurii prevăzute în Condițiile Speciale și în Specificații.
Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele şi taxele pentru accesele
cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele
pentru căile de acces pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe
riscul său, orice alte facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot
fi necesare la execuţia Lucrărilor.
SUBCAPITOLUL XIV:
Clauza 25 Utilităţi, cabluri şi conducte
In cazul unor utilități noi se va aplica clauza referitoare la riscuri
excepționale.
Daca nu sunt utilități noi Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea,
protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor şi
altor utilități prevăzute în Contract, în conformitate cu acordurile relevante
ale proprietarilor / gestionarilor utilităților.
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SUBCAPITOLUL XV:
Clauza 26 Trasarea
Antreprenorul este responsabil de trasarea exactă a lucrărilor, corectitdinea
cotelor, pozițiilortuturor părților din Lucrări.
Totuși, dacă această eroare are la bază date incorecte aferente reperelor
sau sistemelor de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de
Supervizor Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea Duratei de
Execuţie si recuperarea Costurilor aferente.
SUBCAPITOLUL XVI:
Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Şantier
In cadrul acestei Clauze sunt menționate obligațiile Antreprenorului în cee
ce privește depozitarea, curațarea si grija față de materialele folosite pe
Șantier.
În cazul în care Condițiile Contractuale sau Specificațiile rezervă
Beneficiarului dreptul de proprietate și responsabilitatea asupra unor
materiale sau articole obţinute din demolare sau excavări, Antreprenorul
va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt păstrate. Va fi
responsabil de orice distrugere sau daună aduse acestor materiale sau
articole, până la predarea lor către Beneficiar. Antreprenorul va suporta
toate costurile pentru transportul și depozitarea acestora dacă este prevăzut
în Contract.
SUBCAPITOLUL XVII:
Clauza 28 Descoperiri
Descoperirile de orice fel din timpul executării Contractului vor fi
notificate imediat Supervizorului. Supervizorul va emite instrucţiuni către
Antreprenor asupra gestionării acestor descoperiri aferente subclauzei
28.1, având în vedere prevederile Legii şi ale Contractului.
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri
suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Supervizorului
prevăzute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia
respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:
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(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor
este sau va fi întârziată,
şi
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri
suplimentare].
SUBCAPITOLUL XVIII:
Clauza 29 Lucrări Provizorii
Antreprenorul va executa toate Lucrările Provizorii pentru a permite
executarea Contractului. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în
Condițiile Contractuale sau Specificații, Antreprenorul, în legătura cu
Lucrările Provizorii, va fi responsabil pentru obținerea terenului necesar,
proiectarea, ob ținerea avizelor și autorizației de construire (dacă este
necesar), execuția, demontarea și readucerea terenului la situația inițială.
In cazul în care Condițiile Contractuale sau Specificațiile prevăd că
proiectarea unor Lucrări Provizorii va constitui responsabilitatea
Beneficiarului, se vor aplica în mod corespunzător prevederile clauzei
[Furnizarea Documentelor Beneficiarului] și terenul aferent va fi
considerat a face parte din Șantier.
SUBCAPITOLUL XIX:
Clauza 30 Utilajele Antreprenorului şi transportul Bunurilor
Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje.
Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate cu cele prevăzute în
Programul de Execuție acceptat și în vigoare.
Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin
aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în
Contract.
Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul,
primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor
produse necesare execuţiei Lucrărilor.
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SUBCAPITOLUL XX:
Clauza 31 Suprapunerea unor contracte
Antreprenorul în conformitate cu cele prevăzute în Contract și cu
instrucțiunile Supervizorului, va asigura condiții corespunzătoare pentru
prestarea unor servicii sau execuția unor lucrări care nu fac parte din
Contract de către Beneficiar, alți antreprenori angajaţi de Beneficiar.
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri va avea dreptul la prelungirea
duratei de execuție și recuperarea costurilor aferente.
SUBCAPITOLUL XXI:
Clauza 32 Brevete, licenţe şi drepturi de proprietate intelectuală
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi
agenţii acestuia şi se va asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie,
daună, pierdere şi cheltuială ca urmare a unei reclamaţii formulate de un
terţ, inclusiv creatori şi intermediari, pentru orice nerespectare a unor
drepturi de proprietate intelectuală, industrială sau de altă natură în baza
folosirii de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului a
unor brevete, licenţe, proiecte, modele sau mărci înregistrate, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de nerespectare rezultă din conformitatea cu
Cerințele Beneficiarului sau cu instrucțiunile Supervizorului.
Toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială și de altă natură
aferente Documentelor Antreprenorului elaborate în conformitate cu
prevederile clauzei 19 [Proiectarea de către Antreprenor] vor aparține
Beneficiarului de îndată ce Antreprenorul le transmite Supervizorului.
Pentru fiecare Document al Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor
clauzei 19 [Proiectarea de către Antreprenor], acest transfer este definitiv
atunci când acest Document este plătit, în conformitate cu prevederile
Contractului.
Prin excepție față de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate
industrială, intelectuală sau de altă natură (inclusiv dar nu limitat la brevete
şi drepturi de autor) dezvoltate strict în raport cu modul de execuție a
Lucrărilor de către sau în numele Antreprenorului vor aparţine
Antreprenorului însă Beneficiarul va dispune de o licenţă irevocabilă,
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gratuită și neexclusivă asupra drepturilor mai sus menţionate pentru scopul
Contractului și pentru folosirea, întreținerea și repararea Lucrărilor.
O astfel de licenţă va include dreptul de a acorda sub-licenţe şi va fi
transferabilă de către Beneficiar terţilor fără ca acordul Antreprenorului să
fie necesar.
Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală sau de altă natură
(inclusiv dar nu limitat la brevete şi drepturi de autor) dezvoltate în raport
cu executarea Contractului de către sau în numele Beneficiarului, inclusiv
dar nu limitat la orice drepturi asupra oricăror documente întocmite în
scopul executării Contractului, vor aparţine Beneficiarului, însă
Antreprenorul va avea dreptul să copieze, să folosească şi să obţină
comunicarea acestor documente în scopul executării Contractului.

CAPITOLUL IV:
EXECUT AREA CONTRACT ULUI ŞI ÎNTÂRZIERI
SUBCAPITOLUL I:
Clauza 33 Începerea
Sub-clauzele 33.1 si 33.2
În termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul
emite Ordinul Administrativ de începere către Antreprenor, cu notificarea
Datei de începere.
Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând
posibil după Data de începere şi va continua proiectarea şi execuţia
Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.
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SUBCAPITOLUL II:
Clauza 34 Durata de Execuţie
Sub-clauza 34.1

SUBCAPITOLUL III:
Clauza 35 Prelungirea Duratei de Execuţie
Sub-clauza 35.1
Antreprenorul va acţiona în mod diligent pentru a preveni apariţia oricăror
întârzieri şi pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Şantier Cu
condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de
dezacord] în cazul în care, în conformitate cu prevederile Contractului,
Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Execuţie fără ca o
Revendicare a Antreprenorului să fi fost notificată, Antreprenorul va fi
îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care
terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele
cauze.
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Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Antreprenorul nu respectă
prevederile clauzei 69a [Revendicărilen Antreprenorului], respectiv
prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decăzut din dreptul său de prelungire a
Duratei de Execuţie.
Sub-clauza 35.2
Durata de Execuţie va fi considerată ca fiind prelungită prin Decizia
Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului], Decizie care poate fi modificată sau anulată în
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj].
SUBCAPITOLUL IV:
Clauza 36 Întârzieri
Sub-clauza 36.1
În scopul asigurării condiţiilor de executare a Contractului vor fi organizate
întâlniri periodice de management, lunar sau ori de câte ori este necesar.
Intâlnirile vor avea loc în Şantier sau într-un loc stabilit de comun acord şi
vor fi convocate de către Supervizor.
La întâlniri vor participa reprezentanţi ai Beneficiarului, Reprezentantul
Antreprenorului, Supervizorul, precum şi ai altor entităţi invitate de către
Beneficiar.
Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce şedinţa şi va transmite
minuta întâlnirilor tuturor participanţilor.
Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participă la
întâlnire, responsabilităţile pentru acţiunile de întreprins vor fi în
conformitate cu prevederile Contractului iar precizările făcute în cadrul
întâlnirii şi/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica Contractul şi
minuta nu poate constitui act adiţional.
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Sub-clauza 36.2 - Ritmul nesatisfăcător al proiectării şi/sau al execuţiei
Lucrărilor
Dacă, din culpa Antreprenorului, se constată un ritm nesatisfăcător al
proiectării şi/sau al execuţiei Lucrărilor, Supervizorul va notifica
Antreprenorul în această privinţă.
Antreprenorul va actualiza Programul de Execuţie, în conformitate cu
prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Execuţie], în
termen de 10 zile de la primirea notificării.
Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care
Antreprenorul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute.
Antreprenorul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare
suplimentară de resurse.
Sub-clauza 36.3
Dacă este definit astfel în Cerinţele Beneficiarului, conformitatea evoluţiei
Lucrărilor cu Programul de Referinţă stabilit conform prevederilor
subclauzei 17.8 va fi controlată printr-un sistem de puncte de referinţă, prin
care se asigură monitorizarea şi evaluarea evoluţiei Lucrărilor.
Prin Cerinţele Beneficiarului vor defini:
(i) punctele de referinţă
(ii) termenul, calculat de la Data de începere, pentru atingerea fiecărui
punct de referinţă
şi/sau
(iii) metoda de stabilire a punctelor de referinţă şi a termenelor aferente pe
baza Programului de Referinţă.
Aceste puncte de referinţă şi termenele aferente vor fi revizuite în mod
corespunzător în cazul în care este aprobată o Modificare în conformitate
cu prevederile clauzei 37 [Modificări] şi ca urmare a aplicării prevederilor
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie].
Dacă Antreprenorul nu reuşeşte, în mod nejustificat, să atingă vreun punct
de referinţă la termenul stabilit (luând în considerare reviziile efectuate),
Supervizorul va fi îndreptăţit să reţină din fiecare Certificat de Plată ulterior
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o valoare procentuală de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi
(b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], cu excepţia cazului în care este
prevăzută o altă valoare (absolută sau procentuală) în Acordul Contractual.
Suma astfel reţinută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în
care punctul de referinţă va fi atins.
Sub-clauza 36.4
În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în
Durata de Execuţie, după cum poate fi prelungită în conformitate cu
prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], Beneficiarul, cu
condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]
şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptăţit să
perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi
de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de
Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de finalizare
a Lucrărilor (sau a Sectorului), menţionată în procesul verbal de Recepţie
la Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în
absenţa unei asemenea menţiuni) certificată de către Supervizor.
Cu excepţia cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul
Contractual, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de
întârziere va fi egală cu Preţul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea
Contractului împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului
exprimată în zile.
Suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 15% din Preţul
Contractului la semnarea Contractului.
Dacă un Sector sau o parte din Lucrări au făcut obiectul Recepţiei la
Terminarea Lucrărilor, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi
de întârziere va fi egală cu Preţul Contractului la semnarea Contractului din
care se scade preţul Sectorului sau părţii din Lucrări la semnarea
Contractului, împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului
exprimată în zile.
De asemenea, suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 15% din
Preţul Contractului la semnarea Contractului din care se scade preţul
Sectorului sau părţii din Lucrări la semnarea Contractului.
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Sub-clauza 36.5
Dacă Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor suma
maximă a penalităţilor de întârziere, după cum este stabilită în subclauza
36.4, Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul în conformitate
cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar].
Sub-clauza 36.6
Penalităţile de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Antreprenor
pentru întârziere în finalizarea Lucrărilor, în afara penalităţilor şi
despăgubirilor în cazul rezilierii Contractului potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de către Beneficiar]
Pentru evitarea oricărui dubiu, expirarea Duratei de Execuţie nu reprezintă
expirarea Contractului.
Perceperea de către Beneficiar a penalităţilor de întârziere nu vor exonera
Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini,
obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor
Contractului şi nu vor exonera Beneficiarul de obligaţiile sale contractuale.
SUBCAPITOLUL V:
Clauza 37 Modificări
Sub-clauza 37.1
În scopul interpretării Contractului, aplicarea directă a prevederilor
Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului, stabilite de la
semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de
către Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor în legătură cu oportunitatea
modificării în cauză, nu reprezintă o Modificare.
Pentru evitarea oricărui dubiu:
(a) modificarea de către Antreprenor a proiectului său, inclusiv corectarea
de către Antreprenor a unei erori de proiectare potrivit prevederilor
subclauzei 19.6 [Erori în Documentele Antreprenorului], nu reprezintă o
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Modificare, cu condiţia să nu aducă modificări Cerinţelor Beneficiarului
sau proiectului sau schiţei de proiect din Oferta tehnică;
(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de
Modificare iniţiată de către Antreprenor] reprezintă Modificări.
Sub-clauza 37.2
Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printrun act adiţional la Contract.
Orice Modificare a Condiţiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act
adiţional la Contract.
Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor
publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.
Sub-clauza 37.3
În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Condiţiilor
Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului în condiţiile prevăzute la
subclauza 37.1 sau a aprobării unei Modificări nesubstanţiale în sensul
Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară încheierea unui act
adiţional la Contract al cărui singurul scop este de a mări Preţul
Contractului astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului actul adiţional şi Antreprenorul îl va returna,
semnat, Beneficiarului în termen de 10 zile de la transmitere.
Semnarea unui asemenea act adiţional de către Antreprenor nu va
prejudicia orice alt drept al Antreprenorului.
In cazul în care Antreprenorul nu returnează un asemenea act adiţional
semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar,
Antreprenorul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată
suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor
Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului sau aprobarea Modificării
nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să
o genereze.
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Sub-clauza 37.4
Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor,
Supervizorul poate aproba prin Ordin Administrativ o Modificare pentru
orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie
nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie
aprobată în prealabil de către Beneficiar.
O asemenea Modificare poate include modificări ale Cerinţelor
Beneficiarului, ale Documentelor Antreprenorului sau ale Lucrărilor.
Procedura de elaborare şi aprobare a Ordinului Administrativ de
Modificare va fi conformă cu prevederile prezentei clauze.
Sub-clauza 37.5
Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei
cantităţi de lucrări real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi
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parte a Documentelor Antreprenorului, cu excepţia cazului în care o
asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare.
Cu excepţia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo
majorare sau reducere a cantităţilor real executate faţă de cele indicate în
listele de cantităţi parte a Documentelor Antreprenorului.
Sub-clauza 37.6
Înainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul
va notifica Antreprenorul cu privire la natura şi forma Modificării
considerate.
Antreprenorul, în termenul prevăzut în notificarea Supervizorului, va
transmite Supervizorului o propunere scrisă ce va conţine, în raport cu
această modificare:

Sub-clauza 37.7
Supervizorul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei
clauze, va stabili ajustarea Valorii Contractului aferentă unor lucrări
suplimentare sau la care se renunţă în baza următoarelor principii:

Sub-clauza 37.8
În procesul de elaborare a Ordinului Administrativ şi a Deciziilor sale
aferente, Supervizorul va lua în considerare elementele de preţuri şi
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defalcările prezentate în conformitate cu prevederile clauzei 18 [Structura
detaliată a preţului] precum şi propunerea transmisă de către Antreprenor
în conformitate cu prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio
obligaţie în raport cu acestea.
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de
Modificare şi la încadrarea Modificării ca fiind nesubstanţiale în sensul
Legii în domeniul achiziţiilor publice.
De asemenea, Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la
impactul proiectul de Modificare asupra autorizaţiei de construire.
Ordinul Administrativ de aprobare a Modificării va include cel puţin
următoarele:

La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune
în aplicare Modificarea fără întârziere, dar fără a prejudicia dreptul
Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la Decizia
Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5
[Notificarea de dezacord].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fără o autorizaţie de construire
valabilă (inclusiv, dacă este cazul, o nouă autorizaţie de construire pentru
Lucrările modificate), obţinută în conformitate cu prevederile subclauzei
10.1.
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Sub-clauza 37.11 - Propunere de Modificare iniţiată de către Antreprenor
Antreprenorul poate transmite oricând Supervizorului o propunere scrisă
care {în opinia Antreprenorului), dacă va fi aprobată:
(i) va urgenta terminarea Lucrărilor,
(ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor,
(iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate
sau
(iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.
Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include
elementele enumerate în subclauza 37.6, precum şi următoarele elemente,
fără a fi în mod necesar limitate la acestea:
(a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile
Contractului (inclusiv Cerinţele Beneficiarului şi proiectul sau schiţa de
proiect din Oferta tehnică);
(b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de
reglementare în domeniul mediului;
(c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei
de construire (dacă există).
Orice document emis de Antreprenor, altfel decât rezultând
(i) dintr-o Modificare aprobată
sau
(ii) dintr-o instrucţiune sau Decizie e Supervizorului şi care, dacă ar fi
implementat, ar rezulta într-o Modificare faţă de prevederile Contractului,
va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile
prezentei subclauze.
Orice propunere care ar constitui o Modificare substanţială în sensul Legii
în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă.
Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută
potrivit acestei subclauze, inclusiv pentru perioadele necesare pentru
elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii şi, dacă este cazul,
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obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit
şi a unei autorizaţii de construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi
îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri
suplimentare.
O propunere făcută potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobată
prin Ordin Administrativ de Modificare.
SUBCAPITOLUL VI:
Clauza 38 Suspendare
Sub-clauza 38.1 - Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului
Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va
suspenda execuţia Lucrărilor sau a unei părţi din acestea, pe perioada sau
perioadele şi în modul specificate în notificare.
Ordinul Administrativ va menţiona cauza suspendării, precum şi Partea
responsabilă în conformitate cu prevederile Contractului.
Suspendarea va intra în vigoare la data la care Antreprenorul primeşte
Ordinul sau la o dată ulterioară dacă Ordinul prevede astfel.
Părţile se vor asigura că autorizaţia/autorizaţiile de construire este/sunt în
continuare valabilă/valabile.
Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va
suspenda execuţia Lucrărilor sau a unei părţi din acestea, pe perioada sau
perioadele şi în modul specificate în notificare.
Ordinul Administrativ va menţiona cauza suspendării, precum şi Partea
responsabilă în conformitate cu prevederile Contractului.
Suspendarea va intra în vigoare la data la care Antreprenorul primeşte
Ordinul sau la o dată ulterioară dacă Ordinul prevede astfel.
Părţile se vor asigura că autorizaţia/autorizaţiile de construire este/sunt în
continuare valabilă/valabile.
Dacă data reluării execuţiei nu este prevăzută în Ordinul Administrativ de
suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare
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a execuţiei imediat după ce, în opinia Supervizorului, cauza suspendării a
dispărut sau a fost remediată în mod rezonabil.
Antreprenorul va relua execuţia Lucrărilor la data reluării execuţiei (dacă
este menţionată în Ordinul Administrativ de suspendare) sau în cel mai
scurt timp rezonabil şi, cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel,
în cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a
execuţiei.
Sub-clauza 38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului
Dacă Supervizorul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute în subclauza 50.3
[Certificatul de Plată] sau dacă efectuarea unei plăţi datorate de către
Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului este întârziată cu cel
puţin 45 de zile faţă de termenul-limită potrivit prevederilor subclauzei
50.4 [Plata], Antreprenorul va notifica Beneficiarul şi va fi îndreptăţit, după
un termen de 30 de zile de la transmiterea notificării, să suspende execuţia
Lucrărilor sau să reducă ritmul de execuţie, în conformitate cu cele
prevăzute în notificare, până la data la care Antreprenorul va primi
Certificatul de Plată sau plata, după caz, şi în conformitate cu cele precizate
în înştiinţare.
Sub-clauza 38.3
În perioada suspendării, Antreprenorul va lua măsurile de protecţie
necesare sau orice măsură stabilită într-o instrucţiune a Supervizorului
pentru a proteja Lucrările, Echipamentele, Bunurile şi Şantierul împotriva
deteriorării, pierderii sau daunei.
Sub-clauza 38.4
În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către
Antreprenor a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat de
Antreprenor, lucrări, materiale sau manoperă necorespunzătoare,
nerespectarea regulilor de securitate şi siguranţă a muncii sau eşecul
Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau în general
vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor
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Contractului, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a
Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendării, luării măsurilor de protecţie sau a reluării execuţiei Lucrărilor.
Pentru evitarea oricărui dubiu, suspendarea totală sau parţială a Lucrărilor
nu suspendă în mod automat Durata de Execuţie.
Durata de Execuţie va fi prelungită doar în conformitate cu prevederile
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie].
Sub-clauza 38.5
În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către
Beneficiara vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor
Contractului sau în general vreunui risc în responsabilitatea Beneficiarului
potrivit prevederilor Contractului, şi dacă Antreprenorul înregistrează
întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a suspendării,
luării măsurilor de protecţie sau a reluării execuţiei Lucrărilor,
Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei
69a [Revendicările Antreprenorului], la:
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor
este sau va fi întârziată,
şi
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri
suplimentare].
Dacă perioada de suspendare a execuţiei tuturor Lucrărilor depăşeşte 180
de zile, iar cauza suspendării nu este aferentă neîndeplinirii de către
Antreprenor a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor
Contractului şi nici vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului,
Antreprenorul, printr-o notificare adresată Supervizorului, poate solicita
reluarea execuţiei Lucrărilor în termen de 30 de zile de la notificare.
In caz de răspuns negativ sau în absenţa unui răspuns în termen,
Antreprenorul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 65
[Rezilierea de către Antreprenor], Supervizorul, după consultări cu
Beneficiarul, va informa Antreprenorul în cel mai scurt timp posibil, dar
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nu mai mult de 10 zile de la primirea notificării cu privire la data de reluare
a execuţiei Lucrărilor.

CAPITOLUL V: MATERIALE ŞI EXECUŢIE
SUBCAPITOLUL I:
Clauza 39 Jurnalul de Şantier
Antreprenorul are obligația de a constitui și menține jurnalul de șantier intrun format agreat de Cupervizor. Conținutul jurnalului este mentionat in
clauza 39.1
Inregistrarile din jurnal vor fi verificate și contrasemnate de Supervizor în
termen de 5 zile de la data înregistrării. În cazul în care Supervizorul nu
verifică Jurnalul de Șantier în termenul mai sus menționat se consideră că
înregistrările Antreprenorului sunt corecte.
La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispoziția
Supervizorului, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Șantier.
SUBCAPITOLUL II:
Clauza 40 Materiale şi Echipamente folosite la Lucrări
Antreprenorul se va asigura că toate Materialele și Echipamentele aduse pe
Șantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
Antreprenorul este responsabil de producerea și aprovizionarea
Echipamentelor și Materialelor necesare execuției Lucrărilor, în timp util
pentru a permite Supervizorului și altor membri ai Personalului
Beneficiarului (dacă este cazul) să verifice calitatea Materialelor și
Echipamentelor.
Antreprenorul, înainte de folosirea Materialelor și/sau Echipamentelor în
Lucrări, va transmite spre consimțământul Supervizorului toate
documentele de calitate precum și rezultatele probelor și testelor în
conformitate cu prevederile Contractului.
Materialele și/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către
Supervizor dacă se constată vicii sau deficienţe, inclusiv la o examinare
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ulterioară, caz în care se vor aplica prevederile clauze [Respingere] și vor
fi înlocuite imediat de Antreprenor pe riscul și cheltuiala sa
SUBCAPITOLUL III:
Clauza 41 Inspecţie şi testare
Supervizorul și alți membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul)
vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să
solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor,
şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element
pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrările conform Contractului.
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza
determinantă, în conformitate cu programul de control stabilit de către
proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate
cu prevederile Legii și în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili
în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă și aprobării
continuării execuției.
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi
înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, Antreprenorul va
înștiința Supervizorul. Supervizorul, fără întârziere nejustificată, va efectua
inspecția, testarea, și/sau măsurarea necesare sau va
înștiința
Antreprenorul că aceste activități nu sunt necesare.
În cazul în care Antreprenorul nu înștiințează Supervizorul, Antreprenorul,
la instrucțiunea Supervizorului, va descoperi lucrările în vederea inspecției,
testării și/sau măsurării pe riscul și cheltuiala sa.
În cazul în care Supervizorul nu participă la efectuarea testelor,
Antreprenorul poate să înceapă efectuarea lor și testele vor fi considerate
ca fiind efectuate în prezența Supervizorului.
În cazul în care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care
stabilește efectuarea testelor la o dată ulterioară celei agreate,
Antreprenorul va fi îndreptățit, la:
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor
clauzei [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este
sau va fi întârziată, şi
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(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei [Costuri
suplimentare].
Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste
suplimentare. În cazul în care testele repetate sau suplimentare confirmă
faptul că Materialele, Echipamentele sau lucrările sunt în conformitate cu
prevederile Contractuale, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiţia
respectării prevederilor clauzei, la plata Costurilor acestor teste repetate
sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei [Costuri suplimentare].
În cazul în care rezultatele testelor arată că unele Materiale, Echipamente
sau lucrări nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului se vor aplica
prevederile clauzei [Respingere].
În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele
și/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului,
Supervizorul va emite, în termen de 5 zile de la primirea rezultatelor, un
certificat prin care se confirmă aceste rezultate. În cazul în care
Supervizorul nu transmite acest certificat în termenul menționat și nu
acționează în conformitate cu prevederile subclauzei, se va considera că
certificatul a fost emis.
SUBCAPITOLUL IV:
Clauza 42 Respingere
Materialele și Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi respinse
de către Supervizor. Materialele și Echipamentele respinse vor fi ridicate
de Antreprenor de pe Șantier într-un termen indicat de Supervizor.
În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenul indicat, Materialele și
Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul şi riscul
Antreprenorului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include
Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsă.
Nu se va emite niciun Certificat de Plată și nu se va face nicio plată pentru
Materiale, Echipamente sau lucrări respinse.
Supervizorul, până la aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, are
autoritatea să solicite sau să Decidă, prin emiterea unui Ordin
Administrativ:
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• ridicarea de pe Șantier, în termenul indicat în Ordin, a Materialelor sau
Echipamentelor care, în opinia motivată a Supervizorului, nu sunt
conforme cu prevederile Contractului și înlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme;
sau
• demolarea şi refacerea corespunzătoare, sau repararea satisfăcătoare, fără
a se ţine seama de vreun test anterior sau plată anterioară, a oricărei lucrări
care, în raport cu Materialele, Echipamentele sau execuţia, nu este, în
opinia motivată a Supervizorului, conformă cu prevederile Contractului.
Antreprenorul va remedia defecțiunile specificate cât mai curând posibil şi
pe propriul cost. În cazul în care Antreprenorul nu respectă Ordinul
Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul să angajeze alte persoane să
implementeze prevederile Ordinului, iar, cu condiția respectării
prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], toate costurile
aferente vor fi deduse de către Beneficiar din sumele plătibile
Antreprenorului.
După remedierea defecțiunilor, se vor reface testele în conformitate cu
prevederile Contractului.
Dacă respingerea unor Materiale, Echipamente și/sau lucrări generează
costuri suplimentare Beneficiarului, aceste costuri, cu condiția respectării
prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], vor fi deduse
de către Beneficiar din sumele plătibile Antreprenorului.
Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a
aplica, după caz, prevederile clauzelor [Întârzieri] şi/sau [Încălcarea
Contractului].
SUBCAPITOLUL V:
Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor şi Echipamentelor
Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execuția Lucrărilor
și Lucrările Provizorii, atunci când sunt aduse pe Șantier sau în alt loc
special amenajat și aprobat de Supervizor (cum poate fi organizarea de
șantier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate
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executării Lucrărilor. Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Șantier
fără acceptul Supervizorului.
După ce Materialele și Echipamentele sunt aduse pe Șantier sau în alt loc
aprobat de Supervizor, Antreprenorul va da o declarație pe proprie
răspundere că toate Materialele și Echipamentele folosite la execuția
Lucrărilor sunt degrevate de orice sarcină.
La primirea declarației Antreprenorului, Materialele și Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Deși acestea
devin proprietatea Beneficiarului, Antreprenorul își va asuma întreaga
răspundere pentru păstrarea, depozitarea, întreținerea, gestionarea și
siguranța acestora de la Data de Începere până la aprobarea Recepției la
Terminarea Lucrărilor sau a Sectorului sau părții aferente.
În cazul rezilierii, denunțării unilaterale sau încetării a Contractului în
conformitate cu prevederile clauzelor [Rezilierea de către Beneficiar],
[Rezilierea de către Antreprenor] sau [Forță majoră și denunțare
unilaterală], Antreprenorul va asigura transportul și depozitarea pe Șantier,
în conformitate cu instrucțiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor și
Echipamentelor aflate în proprietatea Beneficiarului dar care nu se află pe
Șantier la momentul rezilierii.
În cazul rezilierii, denunțării unilaterale sau încetării a Contractului în
conformitate cu prevederile clauzelor [Rezilierea de către Beneficiar],
[Rezilierea de către Antreprenor] sau [Forță majoră și denunțare
unilaterală], Beneficiarul va fi îndreptățit să folosească Lucrările Provizorii
și /sau Utilajele Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea
stabilității sau siguranței Lucrărilor. Beneficiarul va transmite
Antreprenorului o notificare în acest sens în termen de 5 zile de la data
rezilierii. Antreprenorul, va fi îndreptățit la plata Costurilor aferente
folosirii de către Beneficiar a acestor Lucrări Provizorii sau Utilaje după
data rezilierii, potrivit prevederilor clauzei [Costuri suplimentare].
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