


urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor 

sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe 
timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod 
corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul 
va convoca comisia de recepție.

3.6. în baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. în 
cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va 
constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în 
vigoare și cu prevederile din contract. în funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba 
sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și 
funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație curente a pardoselilor et. III (fără invelitoarea pardoselei 
holului ascensorului) și et.V Departamentului Pediatrie a IMSP SC Bălți ce reprezintă 
obiectul prezentului contract este de 299972,05 lei (două sute nouăzeci nouă mii nouă sute 
șaptezeci doi lei, 05 bani) MDL (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 

definitive de către Beneficiar în mărime de 30 % în termen de 30 zile din suma contractului, 
70 % în limitele sursilor financiare disponibel pîna la finele a. 2022. Dacă verificarea se 
prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi 
semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de 
semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 
recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 
reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul 
achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții 
publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate
6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o






























