














14. Dispoziții finale
14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind 

parte integrantă a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat și semnat;
c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de 

resurse anexate;
f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă 
limbă de circulație internațională.

14.3. în cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
14.5. în mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la 

data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților 
integrale, aferente acestora.

14.6. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
d) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe 

Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
e) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
f) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor 
contractuale.

14.7. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
e) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;
f) Antreprenorul general a abandonat contractul;
g) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere 
a lucrărilor;

h) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

14.8. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare 
anterior dății solicitate de reziliere.

14.9. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua 
recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

14.10. în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

14.11. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție 
(după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1. din 
prezentul articol după rezilierea contractului.

14.12. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.

14.13. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a 
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.


















