




specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 

subcontractări.
7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 
execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația 
de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul 
unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se 

păstrează la șantier, iar
c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat 

în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 
atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau 
Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. 
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele 
stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 
terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică 
a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a 
lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica 
data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită 
lipsei acestor documente.

7.7. întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în 
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 
materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe 
șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția
din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, 
în cuantum de__-_% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale
pentru situațiile de lucrări, în cuantum de din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea 
unui procent de __% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la
completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, 
aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont 
special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea 
reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de


































