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CONDIȚII SPECIALE  

CUPRINS  

Aceste condiții întăresc și completează, dacă este necesar, Condițiile Generale ale 

Contractului. Cu excepția cazului în care Condițiile Speciale prevăd 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 Modalități de comunicare 

4.1 Orice comunicare legată de acest contract între autoritatea contractantă și 

contractant trebuie să fie scrisă, precizând numărul și titlul contractului. 

Comunicarea va fi în limba engleză sau română (în cazul în care 

contractantul este din Republica Moldova). Toate documentele legate de 

implementarea acestui contract trebuie trimise prin e-mail, și atunci când 

este solicitat prin adresa poștală. Adresele desemnate de părți în acest scop 

sunt următoarele: 

Autoritatea Contractantă 

Nume Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău a 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 

Adresa Str. Iacob Hâncu 3, Chișinău, Republica Moldova, 

cod poștal MD-2005 

Persoană de contact Liviu Merzîncu, Șef-interimar 

Telefon +37360532500 

E-mail proiect.transfrontalier.ro.md@gmail.com  

 

 Contractant (va fi definit în etapa contractării) 

Nume  

Adresa  

Persoană de contact  

Telefon  

E-mail  

 

mailto:proiect.transfrontalier.ro.md@gmail.com
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Articolul 7 Furnizarea de documente 

Contractantul va furniza Autorității Contractante documentele de însoțire a 

mărfurilor: 

a) factura fiscala; 

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

 

 Articolul 9      Obligații Generale 

9.9 Activitățile de asigurare a vizibilității vor fi realizate de către Autoritatea    

Contractantă conform Manualului de comunicare și vizibilitate pentru acțiunile 

externe ale UE https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-

visibility-manual-eu-external-actions_en 

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 relații externe (CIR). Totuși, acestea pot să provină din orice țară 

atunci când cuantumul bunurilor ce urmează să fie achiziționate este sub 

pragul fixat pentru recurgerea la procedura negociată competitivă. În sensul 

prezentului regulament, termenul „origine” este definit la articolele 23 și 24 

din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și în alte acte legislative 

ale Uniunii care reglementează originea nepreferențială. Termenul „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 11 Garanția de bună execuție 

11.1 Nu este necesară nicio garanție de bună execuție. 

Articolul 12 Garanții și asigurări 

12.1a)  Nu sunt necesare cerințe pentru răspunderea pentru daune, deoarece 

certificatul de acceptare finală va fi făcut de către autoritatea contractantă, 

unde autoritatea contractantă va verifica cu atenție calitatea bunurilor. 

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 

acceptați, CIP, respective DDP. 

Articolul 13 Programul de îndeplinire a sarcinilor  

13.2 Contractantul va prezenta programul de implementare a sarcinilor in 

termen de cel mult de 5 zile de la semnarea contractului. Autoritatea 

Contractantă va aproba programul nu mai târziu de 2 zile de la data la care 

a fost primită de la Contractant. 

Articolul 15 Suficienta preturilor de oferta  

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
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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 DAP municipiul Chișinău.  

Articolul 17  Brevete și licențe 

17.1    Brevete și / sau licențe pentru vânzarea bunurilor necesare, prestarea 

serviciilor de vizibilitate, design, imprimare. 

Articolul 18 Ordinul de începere  

18.1 Contractul va demara la data semnării lui de către ambele Părți. 

Articolul 19 Perioada implementării activităților 

19.1 Perioada de implementare a contractului va dura maxim 30 zile de la încheierea 

contractului. În cazul in care bunurile nu sunt livrate în acest termen, 

Autoritatea Contractanta are dreptul de a rezilia unilateral contractul. 

Articolul 24    Calitatea bunurilor 

      24.2   Bunurile vor fi acceptate în baza actului de predare primire și/ sau a 

certificatului de acceptare finală. 

Articolul 25 Inspecție si testare 

25.2 Anterior recepției finale, produsele vor fi aprobate de către Autoritatea 

Contractantă.  

Articolul 26 Principii Generale privind plățile 

26.1 Plățile se vor efectua în MDL.  

 Plățile vor fi efectuate de către Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău a 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

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. 

26.5 Plățile se vor efectua după cum urmează: 

a) 100% la livrarea și recepția bunurilor de către Autoritatea Contractantă. 

26.9 Nu se accepta nici o clauza de revizuire a prețului.  

Articolul 28 Întârzierea plăților  
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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 bunurile 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 protecția mediului. 

 

Articolul 32 Obligații privind garanțiile 

32.7 Bunurile trebuie să corespundă specificațiilor tehnice solicitate de către 

Autoritatea Contractantă.  

Articolul 40 Soluționarea litigiilor  

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

altfel soluționate, vor fi face obiectul competenței exclusive a Republicii 

Moldova, în conformitate cu legislația națională a statului Autorității 

Contractante. 

 


