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CONTRACT nr. 0000 

de executare a lucrărilor de reparaţii şi construcţii a încăperii de locuit  
 or. Chişinău                                                       «____» ______________ 201_  

 
____________________________, denumit ă  în continuare „Beneficiar , de pe o parte,  şi  
«GIP EUROREPAR» SRL, denumită în continuare „Antreprenor , reprezentată de Directorul general Gnip Alexei, fiul lui Dmitri, care ac ionează în baza Statutului, pe de altă parte, denumite în continuare „Păr i , au încheiat prezentul Contractul privind următoarele: 

Articolul 1. Definiţii 

OBIECT - la adresa:________________________________________________________________________  
, unde este prevăzută executarea Lucrărilor în conformitate cu clauzele Contractului. DOCUMENTAȚIE DE PROIECT – documenta ie, care conține solu ii arhitecturale, urbanistice şi tehnice, ce in cont de cerin ele sociale, economice, funcționale, de inginerie, tehnologice, antiincendiare, sanitare, de mediu, 

arhitectural-artistice și de altă natură fa ă de obiectiv în volumul necesar pentru avizarea, expertiza, aprobarea şi elaborarea documentației de lucru, inclusiv a costului de deviz al construcției. 
DOCUMENTAȚIE DE LUCRU - documentație, elaborată pe baza documentației de proiect aprobate și destinată Lucrărilor de construcție. PREȚUL LUCRĂRILOR - costul total al tuturor Lucrărilor efectuate de către Antreprenor conform clauzelor 

Contractului, inclusiv costul Lucrărilor și materialelor conform actelor adiționale la Contract. DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR - ziua în care Antreprenorul este obligat sa înceapă executarea Lucrărilor prevăzute în Contract. DATA ÎNCHEIERII LUCRĂRILOR - data semnării de către Părți a Actului de recep ie a lucrărilor executate. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE - informații cu privire la persoane, obiecte, fapte, evenimente, fenomene și procese, indiferent de forma lor de prezentare, care reprezintă un secret bancar, de serviciu și comercial, sau alte informații confidențiale ale Părților, protejate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, precum și actele normative și documentele Părților privind protecția informațiilor confidențiale. LUCRĂRI - complex de Lucrări la Obiectiv pentru executarea tuturor Lucrărilor de construcții și finisaj, inclusiv furnizarea de materiale și echipamente, pregătirea documentației executive, eliminarea neconformită ilor, care urmează să fie efectuate de către Antreprenor în conformitate cu clauzele Contractului, normele şi reglementările în vigoare ale Republicii Moldova. ETAPĂ DE LUCRĂRI - set de Lucrări de construcții și finisaj la Obiectiv, specificat în Anexa nr. . LUCRĂRI ASCUNSE - toate Lucrările, ale căror calitate și performanță nu pot fi determinate după executarea Lucrărilor ulterioare. 
ECHIPAMENTE - orice mecanisme, agregate și obiecte, care sunt parte a Obiectivului şi urmează a fi livrate de către Beneficiar, iar instalarea și asamblarea lor este inclusă în volumul de Lucrări conform clauzelor Contractului. 
MATERIALE - obiecte de orice fel (cu excepția echipamentelor și tehnicii de construcție , care sunt incluse în 

volumele de Lucrări în conformitate cu documentația de proiect și eșantioanele aprobate de către Beneficiar. ŞANTIER DE CONSTRUCȚII - por iune a teritoriului, pe care se realizează construc ia Obiectivului. DEFICIEN E ALE LUCRĂRILOR - orice defecte, nefinisări, neconformită i ale rezultatului Lucrărilor cu 
clauzele Contractului, Documentația de proiect pentru Obiectiv, Caietul de sarcini, normele și reglementările, alte acte 
normative în vigoare ale Republicii Moldova. PERIOADĂ DE GARANȚIE - perioadă de timp de exploatare a Obiectivului, pe parcursul căreia Antreprenorul garantează calitatea Lucrărilor executate şi se obligă să elimine deficien ele identificate.  

SERVICII DE SUPERVIZARE – servicii, care exercită func ii de control şi supraveghere asupra Obiectivului, eliberează avize de conformitate a Obiectivului cu cerin ele reglementărilor tehnice şi Documenta iei de proiect, precum și serviciile de exploatare, care eliberează Caiete de sarcini şi efectuează supravegherea punerii în aplicare a 
normelor departamentale. NORME ŞI REGULI – acte legislative, norme şi reguli în construcții SNiP , standarde de stat GOST , referitoare la construcții, în vigoare în Republica Moldova 

CAIET DE SARCINI - cerin ele serviciilor Beneficiarului, organelor de stat şi municipale fa ă de Obiectiv, 
necesare spre executare în Documenta ia de proiect şi Lucrări. 
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Articolul 2. Obiectul Contractului 

2.1. Beneficiarul solicită, iar Antreprenorul se obligă să execute în termenul stabilit prin Contract, pe propriul risc şi cu forțele și mijloace proprii și atrase, Lucrările la Obiectiv, prevăzute în Anexa nr.  deviz  la Contract, în 
conformitate cu Documentația de proiect şi clauzele Contractului. 

2.2. Beneficiarul recep ionează şi achită Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului. 
Articolul 3. Costul Lucrărilor 

3.1. Pre ul Lucrărilor şi materialelor conform Contractului la data semnării lui se stabilește în 
conformitate cu Calculul de deviz general Anexele nr. ,  la Contract  și constituie ____________ lei 
(________________________________________________________________ lei).  

3.2. Prețul Lucrărilor specificat la p. .  poate fi modificat în următoarele cazuri: 
- modificarea volumelor și conținutului Lucrărilor la propunerea Beneficiarului lucrări suplimentare, materiale ; 
- modificarea Documentației de proiect; 
- creșterea reală a costului Lucrărilor efectuate de către Antreprenor în legătură cu calculele și erorile comise în 

proiect/deviz, furnizate de către Beneficiar.  
3.3. Lucrările efectuate de Antreprenor în plus față de Documenta ia de proiect și Documenta ia de lucru prevăzută, fără aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului, nu se achită. 

Articolul 4. Procedura de plată 

   4.1. Plata pentru etapele de lucru finalizate în cadrul Contractului este efectuată de către Beneficiar prin transferul de mijloace băneşti către Antreprenor, în modul stabilit de Graficul pla ilor Anexa nr. . 
      4.2. La semnarea Contractului Beneficiarul plătește Antreprenorului un avans în mărime de % din costul lucrărilor Anexa nr. , care constituie ________________________________________________ lei 
(____________________________________ lei). 
      4.3. La semnarea Contractului, Beneficiarul plătește Antreprenorului un avans în mărime de % din costul materialelor de construcție Anexa nr. , care constituie ____________ lei (_______________________________ lei). 
      4.4. La semnarea contractului Beneficiarul plătește Antreprenorului în avans în mărime de % din costul 
consumabilelor (Anexa nr. 3), care constituie ____________ lei (_______________________________ lei). 
      4.5. Restul costului lucrărilor, materialelor, consumabilelor Anexa nr.  sunt achitate de Beneficiar după recep ie/decontare în baza actelor anterioare de lucrări executate şi a actelor de decontare a materialelor, înainte de începerea unei noi etape de lucrări.  

  4.6. În cazul neachitării sau achitării cu întârziere, Antreprenorul are dreptul de a percepe de la Beneficiar, pe baza unei preten ii scrise, o penalitate în mărime de  un % pentru fiecare zi de întârziere din costul Lucrărilor pentru etapa corespunzătoare de Lucrări. 
Articolul 5. Termenele de executare a lucrărilor  

5.1. Termenele de executare a Lucrărilor constituie _______ zile lucrătoare pentru o suprafa ă de _______ m2 de la începerea Lucrărilor la Obiectiv. Termenele Lucrărilor pot fi majorate în cazul modificării volumului și conținutului Lucrărilor, la propunerea Beneficiarului lucrări, materiale suplimentare . 
     Data începerii Lucrărilor: «____» ______________ 20__. 
     Data finalizării Lucrărilor: «____» _______________ 20__. 
        5.2. În cazul în care Lucrările nu sunt predate la termenul specificat în prezentul Contract din cauza Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a percepe de la Antreprenor, pe baza unei preten ii scrise, o penalitate în mărime de  un % pentru fiecare zi de întârziere din costul Lucrărilor, dar nu mai mult de 20% din costul Lucrărilor, 
specificat în Contract.  
        5.3. În cazul apari iei unor condi ii, care implică creşterea termenelor de executare a obligațiilor Antreprenorului de efectuare a Lucrărilor, din vina Beneficiarului, se întocmeşte un act de constatare, în care se descrie cauzele și condițiile creşterii termenelor de executare a Lucrărilor. 

Articolul 6. Obligațiile Antreprenorului 

Antreprenorul se angajează: . . Să execute Lucrările în volumul și în termenele prevăzute în Contract. . . Să producă Lucrările în conformitate cu Documentația de proiect, de lucru, furnizată de către Beneficiar, 
precum și normele și reglementările în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 
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. . Să asigure calitatea executării Lucrărilor și eliminarea în timp util a deficien elor și defectelor identificate 
în timpul recep iei Lucrărilor și pe parcursul perioadei de exploatare cu garanție. . . Să informeze imediat Beneficiarul și, înainte de a primi instrucțiuni de la acesta, să sisteze lucrările, dacă constată: 

- situații de urgență; 
- consecințe negative posibile pentru Beneficiar în lucrarea executată; 
- alte circumstanțe, care nu se află sub controlul Antreprenorului şi amenință validitatea rezultatelor Lucrării efectuate, sau condiții, care creează imposibilitatea finalizării ei la timp. . . Să desemneze un reprezentant responsabil în cadrul Contractului la Obiectiv pentru gestionarea și organizarea lucrărilor, predarea lor, controlul calității și interacțiunea cu Beneficiarul, eliberând acestuia o procură 

corespunzătoare.  . . Să livreze pe șantier materialele, echipamentele, produsele, structurile, accesoriile, tehnica de construcție necesare, cu excepția materialelor, echipamentelor și produselor furnizate de către Beneficiar. În cazul în care 
Beneficiarul livrează cu întârziere sau nu livrează materialele de construc ii, Antreprenorul are dreptul de a percepe de la Beneficiar o penalitate în mărime de  de lei pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care termenul de livrare a fost convenit. Adică, Beneficiarul a primit de la Antreprenor o cerere de furnizare a materialelor de construc ii, în care a fost indicată data necesară de livrare. Cererea trebuie să fie trimisă Beneficiarului cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de livrare. . . Să asigure recep ia, descărcarea, depozitarea materialelor, echipamentelor, produselor sosite la Obiectiv, 
inclusiv celor furnizate de către Beneficiar. . . Să execute Lucrările, folosind materiale și echipamente, înso ite de certificate de conformitate, pașapoarte tehnice și alte documente, care atestă calitatea acestora. Copiile de pe aceste documente, certificate cu ştampila furnizorilor, trebuie trimise Beneficiarului înainte de începerea Lucrărilor, efectuate cu utilizarea acestor Materiale și Echipamente. . . Să efectueze pe șantierul de construcții măsurile necesare securită ii muncii, securită ii antideflagrante, antiincendiare, de protec ie a mediului. . . Să efectueze verificarea Documentației de proiect şi de lucru pentru Obiectiv, transmise de Beneficiar, şi să prezinte în scris Beneficiarului obiec iile cu privire la rezultatele verificării în termen de  două  zile calendaristice de la primirea documentației. 

6.13. Să elaboreze, să coordoneze și să semneze la timp documentația de execu ie pentru tipurile de lucrări 
efectuate în conformitate cu prevederile Contractului. . . Să evacueze în termen de  zece  zile de la data finalizării Lucrărilor în afara șantierului de construcții mașinile și echipamentele pentru construcții, vehiculele, uneltele, aparatele, inventarul, materialele de construcții, produsele, structurile, clădiri și construc iile provizorii și alte bunuri, care îi aparțin, precum și molozul. 

  . . Să coordoneze preliminar cu Beneficiarul costul Materialelor și Echipamentelor de bază, achiziționate pentru producerea Lucrărilor, costul utilizării tehnicii de construcții atrase. Achiziționarea de către Antreprenor a Materialelor și Echipamentelor de bază prin coordonare prealabilă cu Beneficiarul modifică în mod automat cu valoarea corespunzătoare Prețul Contractului în cazul în care prețul de achiziție diferă de prețul stabilit în Calculul de 
deviz general. . . Să informeze Beneficiarul în scris, în timp util, nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la producere, despre următoarele evenimente fapte  referitoare la Antreprenor: 

- luarea deciziei privind reorganizarea sau lichidarea; 
- desemnarea unui singur organ executiv; 
- ini ierea procedurii de insolvabilitate (faliment); 
- efectuarea modificărilor în documentele constitutive; 
- modificarea componenței asociaților companiei; 
- schimbarea sediului, detaliilor bancare. 

Articolul 7. Obligațiile Beneficiarului 

Beneficiarul se angajează: 

7.1. Să recep ioneze şi să achite Antreprenorului lucrările efectuate în conformitate cu clauzele prezentului 
Contract. . . Să transmită Antreprenorului conform unui act, în termen de  două  zile de la semnarea Contractului, dacă sunt disponibile, Documenta ia de lucru, Documentația de proiect cu ştampilele „Spre producerea lucrărilor . 
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. . Să efectueze controlul în construcții asupra executării Lucrărilor de montaj şi construcții, să semneze 
actele de examinare a Lucrărilor ascunse, structurilor responsabile. La identificarea cazurilor de abatere a 
rezultatului Lucrărilor de la Documenta ia de proiect, de lucru, caietul de sarcini, SNiP, să solicite Antreprenorului eliminarea abaterilor comise, și, dacă este necesar, să sisteze lucrările. 

Articolul 8. Producerea lucrărilor  

8.1 Cerințe faţă de executarea Lucrărilor de construcție: 

8.1.1. Cerințe fa ă de executarea lucrărilor de construcție: . . . De la începutul Lucrărilor până la finalizarea lor, Antreprenorul va ine registre de producere a Lucrărilor, în care va reflecta întregul curs de producere a Lucrărilor, precum şi toate faptele şi circumstan ele relevante în relația dintre Beneficiar și Antreprenor. . . . Beneficiarul numeşte reprezentanții săi sau personal  la Obiectivul de construcție, care în numele său, împreună cu Antreprenorul, efectuează recep ia lucrărilor executate, controlul în construc ii asupra executării și calității lucrărilor, precum şi efectuează controlul conformită ii materialelor şi echipamentelor, folosite de 
Antreprenor, cu clauzele Contractului şi Documentației de Proiect, de Lucru. 

8.1.3. Pe măsura executării lucrărilor, Antreprenorul va deconta/preda materialele şi lucrările către Beneficiar în baza actelor de lucrări executate şi a actelor de decontare a materialelor în cote procentuale , remise pe 
suport de hârtie sau expediate prin e-mail. Dacă în decurs de  trei  zile lucrătoare după prezentarea de către Antreprenor către Beneficiar a actelor de lucrări executate şi a actelor de decontare a materialelor, Beneficiarul nu va înainta o preten ie în scris, cu descrierea deficien elor lucrărilor/materialelor, expediată prin e-mail sau remisă pe 
suport de hârtie, lucrările/materialele se consideră acceptate de Beneficiar şi decontate de Antreprenor în volumul 
specificat în actele respective.  . . . Calitatea lucrărilor și a materialelor furnizate trebuie să corespundă cerințelor Documentației de 
proiect, de lucru, normelor şi reglementărilor existente. . . . În cazul abaterii Lucrărilor executate de la cerințele SNiP, Beneficiarul are dreptul să solicite Antreprenorului corectarea Lucrărilor. . . . În cazul abaterii lucrărilor executate de la cerințele SNiP, Beneficiarul este în drept să-i ceară Antreprenorului  să remedieze Lucrările.   . .  În cazul în care în încăpere se constată sau deja există dificultăți pentru realizarea obliga iilor contractuale de către Antreprenor, Beneficiarul urmează să plătească o majorare procentuală  pentru condi ii de disconfort strâmtorate . Majorarea de disconfort este inclusă în deviz şi coordonată cu Beneficiarul. 

8.2. Lucrări ascunse: 

8.2.1. Toate Lucrările ascunse trebuie să fie recep ionate de Beneficiar şi perfectate prin acte de examinare a lucrărilor ascunse, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare. . . . Toate actele și documentele referitoare la executarea Lucrărilor ascunse, precum și actele de încercări, sunt întocmite în  două  exemplare și semnate în mod corespunzător de către reprezentanții autorizați ai Părților, după care  o  copie este transmisă Antreprenorului. . . . Reprezentantul Antreprenorului trebuie să notifice Beneficiarul în scris/prin e-mail, nu mai târziu de 
24 de ore înainte de examinarea Lucrărilor ascunse, cu excepția sărbătorilor, cu privire la necesitatea recep iei lucrărilor, care vor fi ascunse de Lucrările ulterioare. Dacă Beneficiarul sau reprezentantul Beneficiarului nu s-a 
prezentat pentru recep ia lucrărilor la data şi la ora specificată, atunci Lucrările sunt considerate acceptate.  

8.3. Deficienţele Lucrărilor  

8.3.1. În cazul în care Beneficiarul identifică, înainte de aprobarea actului de recepţie a Obiectivului, lucrări executate, ce nu corespund clauzelor Contractului sau normelor și reglementărilor în vigoare, Antreprenorul este obligat să refacă pe cont propriu şi cu propriile for e aceste lucrări pentru a asigura calitatea adecvată  în cel mai 
scurt timp posibil. 

8.4. Calitatea materialelor și a echipamentelor 

8.4.1. Antreprenorul garantează conformitatea calită ii materialelor de construcție şi a materialelor de finisaj, accesoriilor, structurilor şi echipamentelor furnizate de acesta pentru construcția Obiectivului, cu cerin ele Documentației de lucru, Normelor şi regulilor în construcții, eşantioanelor coordonate cu Beneficiarul, precum și cu 
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prezentul Contract. La cererea Beneficiarului, Antreprenorul trebuie să prezinte acestuia spre aprobare certificatele 
de calitate şi/sau fişele tehnice ale materialelor, structurilor, produselor şi echipamentelor de bază înainte de dotarea lor şi expedierea la Obiectivul de construc ii.  Termenul de coordonare constituie  trei  zile lucrătoare. 

8.6. Modificarea volumului de lucrări  

8.6.1. Beneficiarul are dreptul să facă în mod individual orice modificare a volumului de Lucrări, pe care o consideră necesară. Beneficiarul poate da Antreprenorului următoarele instrucțiuni scrise: 
- să crească sau să reducă volumul Lucrărilor incluse în Contract; 
- să excludă orice fel de Lucrare; 
- să modifice natura, calitatea sau orice aspect al oricărei părți a Lucrărilor; 
- să efectueze Lucrări suplimentare de orice natură necesare pentru finalizarea Lucrărilor. 
În cazul în care executarea lucrărilor suplimentare presupune o creștere a prețului Contractului, Antreprenorul va începe executarea lucrărilor suplimentare după semnarea de către Păr i a unui act adițional la 

Contract.  
  

Articolul 9. Exonerarea de răspundere forţa majoră   

9.1. Părțile Contractului nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricărei dintre obligațiile sale, în cazul în care vor dovedi că a fost cauzată de ac iunea unor circumstan e de forță majoră, adică excep ionale și inevitabile, în condițiile respective. Executarea de către Părți a obligațiilor care le revin în temeiul Contractului este suspendată pe durata circumstanțelor de forță majoră. . . Partea afectată de forța majoră va notifica cealaltă Parte în modul prevăzut în prezentul Contract, în termen de  cinci  zile lucrătoare de la data producerii circumstanțelor respective de forță majoră, prezentând 
dovezi adecvate. . . Sub circumstan e de forță majoră se înțelege: război, tulburări în masă și revolte, acte de terorism, cutremure, inundații, decizii guvernamentale sau ale altor organisme guvernamentale, care restricționează sau împiedică considerabil executarea obligațiilor care decurg din Contract sau alte circumstanțe care sunt dincolo de controlul rezonabil al Părților. . . În cazul în care circumstan ele de forță majoră durează neîntrerupt mai mult de  opt  săptămâni, atunci Părțile au dreptul de a refuza executarea Contractului fără a compensa reciproc orice daune. 

Articolul 10. Predarea şi primirea Obiectivului  

10.1. Beneficiarul începe recep ia etapei de Lucrări executate la Obiectiv după primirea notificării Antreprenorului privind pregătirea către predarea rezultatului Lucrărilor şi prezentarea documenta iei de execu ie privind Obiectivul, care a rămas netransmisă.  
11.2. Recep ia Lucrărilor la Obiectiv în ansamblu se desfășoară în conformitate cu legislația, normele și reglementările în vigoare ale Republicii Moldova. 

Articolul 11. Garanţii  

11.1 Antreprenorul garantează: 

11.1.1. Antreprenorul garantează: 
11.1.1. Efectuarea tuturor Lucrărilor în volumul, specificat în art. 2 din Contractul nr. 0000 din „____  __________  ___, în termenele stabilite prin condițiile Contractului. . . . Calitatea corespunzătoare a materialelor, structurilor, echipamentelor și sistemelor utilizate, conformitatea lor cu specificațiile de proiect, standardele de stat și caietul de sarcini, disponibilitatea certificatelor corespunzătoare, fişelor tehnice și a altor documente, care atestă calitatea acestora. 
11.1.3. Calitatea executării tuturor Lucrărilor în conformitate cu documentația de proiect, de lucru și normele şi prescrip iile tehnice aplicabile. 
11.1.4. Eliminarea în timp util a deficien elor și defectelor descoperite în timpul recepției Lucrărilor și pe 

parcursul perioadei de exploatare cu garan ie a Obiectivului. . . . Buna funcționare a sistemelor și echipamentelor de inginerie sub rezerva exploatării normale a 
Obiectivului. 
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. . Perioada de garanție a calității Lucrărilor constituie  douăsprezece  luni de la data semnării de către Părți a Actului de execu ie finală a Lucrărilor. . . În cazul în care, în timpul perioadei de exploatare cu garanție a Obiectivului vor fi identificate orice neconformită i a rezultatului Lucrărilor cu cerin ele Contractului, Părțile vor trebui să întocmească un Act de reclama ie privind starea nesatisfăcătoare a Lucrărilor, în care vor indica data descoperirii defectului și vor specifica data eliminării lui. Antreprenorul se angajează să elimine neconformită ile constatate pe propria cheltuială și în termenul prevăzut în Actul de reclama ie, dar nu mai mult de  trei  zile de la notificarea de către Beneficiar a Antreprenorului privind constatarea neconformită ii, cu excepția cazului când aceste neconformită i sunt o încălcare 
a regulilor de exploatare a Obiectivului și a altor acțiuni ilegale ale Beneficiarului sau ale altor terți. . . Clauza termenului de garan ie nu se aplică în cazurile în care deficiențele, defectele și alte neconformită i ale Lucrărilor sunt cauzate de exploatarea necorespunzătoare a rezultatului Lucrărilor.  

Articolul 12. Soluţionarea litigiilor  

12.1. Toate litigiile şi divergen ele care pot apărea la executarea Contractului se soluționează de către Păr i prin negocieri. Contractul stabilește o procedură de soluționare a litigiilor prin înaintarea preten iilor. Termenul de examinare a preten iei este de  cincisprezece  zile de la data primirii acesteia de către Partea respectivă. Preten ia poate fi trimisă prin comunicare electronică sau prin legătura facsimil. . . Litigiile şi divergen ele apărute între Părți, nereglementate prin negocieri, se soluționează în judecătoria sectorului Botanica, or. Chișinău 
 

Articolul 13. Rezilierea Contractului  

13.1. Rezilierea Contractului este posibilă cu acordul Părților. 
13.2. Beneficiarul poate rezilia Contractul prin trimiterea unei notificări corespunzătoare Antreprenorului nu mai târziu de  zece  zile lucrătoare înainte de data prevăzută de reziliere în următoarele cazuri: 
- Antreprenorul nu a început executarea Lucrărilor conform Contractului în termen de  zile de la data încheierii Contractului, din motive independente de voința Beneficiarului; 
- Antreprenorul a încetat Lucrările fără vreun motiv întemeiat sau nu continuă executarea Lucrărilor în 

modul cuvenit în decurs de  cinci  zile de la primirea notificării scrise corespunzătoare din partea Beneficiarului. . . În caz de încetare a obligațiilor contractuale, Beneficiarul va achita Antreprenorului costul Lucrărilor 
executate de acesta, precum și va compensa Antreprenorului costul materialelor şi echipamentelor aduse pe Obiectiv, minus daunele Beneficiarului, rezultate din acțiunile/inacțiunile Antreprenorului, care a devenit cauza încetării 
Contractului.  

Articolul 14. Alte clauze  

14.1. Modificările Contractului sunt valabile numai dacă sunt prezentate în scris și semnate de reprezentanții autorizați ai Părților. . . În cazul în care oricare dintre dispozițiile Contractului își pierde forța juridică sau în orice alt mod va fi opțională pentru Părți, acest lucru nu va afecta în nici un fel ac iunile, puterea legală sau obliga iile conform altor dispoziții ale Contractului. . . În rest, la cele neprevăzute de Contract se aplică normele legale relevante ale legislației în vigoare a 
Republicii Moldova. . . Părțile ar trebui să trateze informațiile conținute în Contract ca fiind private și confidențiale, cu excepția informațiilor privind necesitatea îndeplinirii obligațiilor care decurg din Contract și respectării legilor aplicabile. 
Antreprenorul nu are dreptul de a publica, da permisiunea de a publica sau dezvălui orice fel de informații despre Obiectiv în orice publicații comerciale sau tehnice, precum şi în alt mod, fără coordonare prealabilă cu Beneficiarul.  

Articolul 15. Intrarea în vigoare şi durata Contractului. Dispoziţii finale  

15.1. Contractul intră în vigoare de la "____" ____________  ___ și este valabil până când Părțile își vor îndeplini pe deplin obligațiile. . . Prezentul Contract este întocmit în două exemplare originale, care au putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare dintre Părți. . . Fiecare pagină a Contractului este semnată de reprezentanți ai Beneficiarului și Antreprenorului. . . Cu excepția cazului în care alte dispoziții din Contract prevăd altfel, schimbul de informații documente  între Părți conform Contractului se va face numai în scris. Notificările sau mesajele, cu excepția cazului în care 
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Contractul prevede altfel, se consideră transmise în mod corespunzător în cazul în care acestea sunt trimise prin scrisoare recomandată sau livrate prin curier contra semnătura conform datelor de identificare la adresa pentru corespondență , specificate în Contract, sau trimise prin numerele de fax și adresele de e-mail (în cazul în care este 
posibil să se determine în mod sigur că mesajul a fost primit de destinatar), urmate de trimiterea mesajelor originale prin scrisoare recomandată sau livrată prin curier, sau la adresele pentru coresponden ă şi numerele de fax, care pot fi comunicate de Păr i suplimentar.  . . Mesajul trimis de către o Parte alteia informațiile cuprinse în astfel de mesaj , atrag după sine consecințe juridice numai de la data primirii efective de către Partea - destinatar. . . Părțile recunosc mesajul întocmit pe suport de hârtie drept autentic în baza comparării vizuale, fără aplicarea unor cunoştin e speciale şi mijloace tehnice, a specimenelor semnăturilor persoanelor responsabile ale Părților și a amprentelor ştampilei de pe document cu specimenele aflate la dispozi ia Părților. . . Fiecare dintre Părți confirmă faptul că persoanele care au semnat Contractul și anexele acestuia sunt autorizate să facă acest lucru. . . Partea are dreptul de a transmite către terți drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul Contractului numai cu acordul scris al celeilalte Părți contractuale.  

  
      Articolul 18. Anexele la Contract  

Anexa nr. 1 Calculul de deviz al lucrărilor. 
Anexa nr. 2 Calculul de deviz al materialelor. 
Anexa nr. 3 Graficul plă ilor. 

Articolul 19. Adresele şi detaliile bancare ale Părţilor. Semnăturile Părţilor  

Antreprenorul:                                               Beneficiarul:    

 «GIP EUROREPAR» SRL   Numele, prenumele__________________________ 
Adresa: RM, or. Chişinău,  Paşaport seria: __________________________ 
str. Independentei 40 of.309   Eliberat de: ____________________________________ 
BC "Victoriabank" Filiala nr.11                                    Data eliberării:_____________________________ 
CB: VICBMD2X883                
c/f: 1015600024849.   IDNO:______________________________________ 
IBAN: MD90VI022241100000104MDL                              Domiciliat pe adresa:________________ 
  _______________________________________________ 
  Telefon: ____________________________________ 
  E-mail:_____________________________________ 

 

Semnăturile Părţilor 

 

Antreprenorul:                                               Beneficiarul:    

_______________________   _______________________ 
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