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B. MODEL CONTRACT ȘI CONDITII SPECIALE, INCLUSIV 

ANEXE 
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CONTRACT DE BUNURI PENTRU ACȚIUNI  

EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE 

NR <Număr Contract > 

 

FINANȚAT DIN BUGETUL GENERAL UE  

Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 

str. Iacob Hâncu 3, Chișinău, Republica Moldova, cod-poștal MD-2005,  

reprezentată de către Dl Vitalie Grabovski, Șeful instituției.  

(„Autoritate Contractanta”), 

pe de o parte, 

si 

<Denumirea oficiala a Contractantului>  

[Statut legal] 

[Numar de inregistrare] 

[Adresa oficiala] 

[cod TVA], (“Contractantul”) 

pe de alta parte, 

 

au convenit următoarele: 

PROIECT “ Îmbunătățirea timpului de reacție pentru prevenirea și lichidarea 

consecințelor inundațiilor în zona transfrontalieră (județul Vaslui, România; Chișinău, 

raioanele Hâncești, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Strășeni, Republica Moldova)” 

 

TITLUL CONTRACTULUI  - Achiziționarea consumabilelor pentru echipamentele 

specializate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea timpului de reacție pentru prevenirea și 

lichidarea consecințelor inundațiilor în zona transfrontalieră (județul Vaslui, România; 

Chișinău, raioanele Hâncești, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Strășeni, Republica 

Moldova)”, număr de înregistrare 2SOFT/4.2/149” 

Număr de identificare: REACT/2SOFT/4.2/149/Lot 8  

Articolul 1 Obiectul contractului 

1.1 Obiectul contractului este furnizarea următoarelor bunuri: 

Lot 8.1 Accesorii pentru motopompe și elemente de iluminat: colectoare; furtunuri pentru 

absorbție; semi-piulițe, sorb și colier pentru furtunuri de absorbție; furtunuri de refulare; 

piulițe și elemente de iluminare. 
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Lot 8.2 Piese de schimb pentru motopompe: 3 tipuri de elice; 4 tipuri de filtre de aer. 

Locul de acceptare a bunurilor este municipiul Chișinău, termenul de livrare este de maxim 

30 zile, iar Incoterm-ul aplicabil este DAP. Perioada de implementare a sarcinilor începe de 

la data semnării acestui contract de către ambele părți până la maxim 30 zile după ce a fost 

semnat contractul. 

1.2 Contractantul trebuie să respecte cu strictețe prevederile Condițiilor Speciale și ale anexei 

tehnice. 

Articolul 2 Originea 

Regulile de origine a mărfurilor sunt definite la articolul 10 din Condițiile Speciale. 

Articolul 3 Prețul 

3.1 Prețul bunurilor este cel indicat în oferta financiară (vezi anexa III_Partea B).  

3.2  Plățile vor fi efectuate în conformitate cu Condițiile generale și / sau Speciale (articolele 26-

28). 

Articolul 4 Ordinea precedenței documentelor contractuale 

Contractul este alcătuit din următoarele documente, în ordinea de prioritate: 

- contractul; 

- Condițiile Speciale; 

- Condițiile Generale (Anexa 8); 

- Specificațiile tehnice (Anexa 10_Specificații tehnice (Partea A_Anexa II)); 

- Oferta tehnică și financiară (Lot 11_Oferta tehnică și financiară (Partea B_Anexa III)); 

- (alte formulare și documente relevante); 

Documentele care constituie contractul se consideră a fi reciproc explicative; în caz de ambiguitate 

sau divergenta, ele vor prevala în ordinea în care apar mai sus. 

Redactat în limba română, în trei exemplare originale, un original este pentru Autoritatea 

Contractantă, unul pentru Trezoreria de Stat și un al treilea pentru Contractant. 

 

Pentru Contractant Pentru Autoritatea Contractantă 

Nume:  Nume:  

 

Funcția: 

  

Funcția: 

 

 

Semnătura: 

 

Data: 

  

Semnătura: 

 

Data: 

 

 


