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CONDITII SPECIALE  

CUPRINS  

Aceste condiții intaresc și completeaza, dacă este necesar, Condițiile Generale ale Contractului. Cu 

excepția cazului în Condițiile Speciale prevad altceva, aceste Condiții Generale rămân pe deplin 

aplicabile. Numerotarea articolelor din Condiții Speciale nu se face in mod consecutiv, dar urmează 

numerotarea articolelor din Condițiile Generale. În cazuri excepționale, și cu autorizarea serviciilor 

competente ale Comisiei, pot fi adăugate alte clauze pentru a acoperi situații specifice. 

Articolul 2  Limba utilizata in Contract 

2.1 Limba folosita va fi limba română. 

Articolul 4  Modalitati de comunicare 

4.1 Datele de contact ale Autoritatii Contractante sunt: 

 ..... 

 Datele de contact ale Contractantului sunt: 

 ..... 

 Comunicarea oficiala se va face in forma scrisa. 

Articolul 7  Furnizarea de documente 

Contractantul va furniza Autorității Contractante documentele de însoțire a mărfurilor: 

a) factura fiscala;  

b) certificat de garantie pentru o perioadă de minim 12 luni;  

  

 Articolul 9  Obligatii Generale 

9.9              Activitatile de asigurare a vizibilitatii vor fi realizate de catre Autoritatea Contractanta. 

Articolul 10  Originea 

10.1 Toate bunurile achiziționate în cadrul contractului trebuie să provină dintr-un stat 

membru al Uniunii Europene sau într-o țară sau un teritoriu din regiunile definite în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr 236/2014 de stabilire a normelor și procedurilor 

comune de implementare a instrumentelor Uniunii pentru relatii externe (CIR). În acest 

scop, "de origine" înseamnă locul unde bunurile sunt extrase, cultivate, produse sau 

fabricate și / sau de la care serviciile sunt prestate. Originea mărfurilor trebuie să fie 

stabilită în conformitate cu Codul Vamal al UE sau cu acordul internațional relevant 

aplicabil. 

 

Articolul 12   Garantii si asigurari 
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12.2b), paragraful 2 Contractantul trebuie sa asigure în întregime produsele furnizate prin contract 

împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare 

și livrare, în conformitate cu termenii comerciali acceptati, CIP, respective DDP. 

Furnizorul este obligat să puna la dispozitie și să plătească echipamentul de transport până la destinația 

finală (sediul DSE mun. Cahul). 

Articolul 15 Suficienta preturilor de oferta  

15.1 a) Pentru bunurile livrate și serviciile prestate, plățile datorate Contractorului de către 

Autoritatea Contractantă sunt cele indicate în oferta financiară, anexă la contract.  

             b) Prețul contractului este ferm și nu poate fi modificat. 

Articolul 16 Aranjamente fiscale și vamale 

16.1 Bunurile vor fi livrate DDP municipiul Cahul.  

Articolul 18 Ordinul de incepere  

18.1 Contractul va demara la data semnarii lui de catre ambele Parti. 

Articolul 19 Perioada implementarii activitatilor 

19.1 Perioada de implementare a contractului va dura maxim 90 zile de la incheierea 

contractului. In cazul in care bunurile nu sunt livrate in acest termen, Autoritatea 

Contractanta are dreptul de a rezilia unilateral contractul. 

 

Articolul 25 Inspectie si testare 

25.2 Anterior receptiei finale, produsele vor fi testate. Se vor realiza toate tipurile de teste:  

(1) Autoritatea Contractantă are obligația de a notifica imediat furnizorul, în scris, cu privire 

la identitatea reprezentanților săi autorizați să efectueze predarea, testele și inspecțiile. 

 (2) Inspecțiile și testele efectuate se vor face la destinația finală a bunurilor. 

 (3) Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificațiilor, Autoritatea 
Contractantă are dreptul de a le refuza, iar Contractantul, fără a modifica prețul 

contractului, va: 

a) inlocui produsele refuzate, sau  

b) face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor 

tehnice. 

Articolul 26 Principii Generale privind platile 

26.1 Platile se vor efectua in MDL.  

26.3 Prin derogare, plata finală a sumelor datorate Contractantului se va face în maxim 3 zile 

de la primirea bunurilor de către Autoritatea Contractantă. 
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26.5 Platile se vor efectua dupa cum urmeaza: 

a) 100% la livrarea și recepția bunurilor de catre Autoritatea Contractanta. 

26.9 Nu se accepta nicio clauza de revizuire a pretului.  

Articolul 28 Intarzierea platilor  

28.2 Prin derogare de la articolul 28.2 din Condițiile Generale, odată ce termenul limită 

prevăzut la articolul 26.3 a expirat, Contractantul va avea, la cerere, dreptul la dobânzi de 

întârziere la rata și pentru perioada menționată la Condițiile Generale. Cererea trebuie să 

fie depusă în termen de două luni de la primirea cu întârziere a plății. 

Articolul 29 Furnizarea 

29.3 (1) Contractantul are obligația de a împacheta echipamentele, astfel încât acestea să poată 

face față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și 

expunerii la temperaturi extreme, lumina soarelui și precipitații care pot să apară în 

timpul transportului și depozitării în aer liber, astfel încât să ajungă la destinația finală, în 

bună condiție. 

 (2) Ambalarea, marcarea și documentarea în interiorul și în afara pachetelor vor respecta 

strict cerințele prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare. 

Ambalajul va deveni proprietatea destinatarului, si va fi supus prevederilor referitoare la 

protectia mediului. 

 
 

Articolul 32 Obligatii privind garantiile 

32.7 (1) Garantia produsului data de Contractor este de minim 12 luni. 

 (2) Perioada de garantie incepe odata cu data receptiei produselor dupa ce au fost aduse la 

destinatia finala. 

 

Articolul 40 Solutionarea litigiilor  

40.4 Orice dispute care decurg din sau referitoare la acest contract, care nu pot fi altfel 

solutionate, vor fi face obiectul competenței exclusive a Republicii Moldova, în 

conformitate cu legislația națională a statului Autorității Contractante. 

Articolul 44     Protectia datelor 

Datele vor fi prelucrate numai în scopul gestionării performanței și monitorizării ofertei și 

a contractului de către operatorul de date fără a aduce atingere unei posibile transmiteri 

către organismele însărcinate cu sarcinile de monitorizare sau inspecție în aplicarea 

dreptului Uniunii. Detalii privind prelucrarea datelor dvs. personale sunt disponibile în 

declarația de confidențialitate la 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A   

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A
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