








7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ.
7.25. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate 

opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în 
întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în 
zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente 
acest fapt.

7.27. în timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările 
provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să 
plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă
Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii 
forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise
9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 
general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare 
pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu 
sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, 
în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 
lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 
și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul 
vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și 
va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au 
fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, 
refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul 
general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 
convenit altfel, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;






























