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VOLUMUL 2 

FORMULAR DE CONTRACT 

de lucrări pentru Acţiunile Externe Ale Comunității Europene 

Nr. (Numărul contractului) 

FINANŢAT DE BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE 

 

Între 

____________ 

Cod fiscal: _____________ 

Adresa juridică: ____________ 

Relaţii de contact (tel.): ___________ 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ, 

pe de o parte, 

şi 

...... 

în calitate de CONTRACTOR 

pe de altă parte, 

au convenit după cum urmează : 

În cadrul proiectului “Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos 
mediului”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun 
România–Republica Moldova 2014 – 2020, conform Contractului de Grant nr. 
1HARD/3.1/11 din 04.03.2022. 

Titlul contractului: Achiziționarea și contractarea lucrărilor de amenajare a pistelor de 
bicicliști în municipiul Ungheni, Republica Moldova. 

Numărul de identificare : ______________ 

S-a convenit: 
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1. În acest contract, cuvintele şi expresiile vor avea semnificaţia care le este atribuită în 
condiţiile contractuale prevăzute mai jos. 

2. Documentele următoare vor fi considerate citite şi interpretate ca parte integrantă a 
prezentului contract în ordinea următoarelor priorități: 

(a) Contractul, 

(b) Condiţiile specifice, 

(c) Condiţiile generale, 

(d) Detalierea volumelor și detalierea devizului detaliat de prețuri și costuri, 

(e) Specificaţiile tehnice și/sau de performanță, 

(f) Documentele de proiectare (desene tehnice),  

(g) Oferta cu anexele, 

(h) Orice alte documente care fac parte din contract: 

Diferite documente ce formează prezentul contract trebuie să fie explicate reciproc, în 
cazul de ambiguitate sau divergente, ordinea în care ele prevalează este cea menționată 
mai sus. 

Amendamentele urmează ordinea ierarhică a documentului pe care îl modifică. 

3. În schimbul plăţilor efectuate de Autoritatea Contractantă către Contractant, după 
cum sunt menţionate mai jos, Contractantul se angajează să execute şi să finalizeze 
lucrările şi să repare toate viciile aferente în conformitate absolută cu contractul. 

4. Autoritatea Contractantă se angajează să plătească Contractantului sub formă de 
retribuţie pentru executarea şi finalizarea lucrărilor la care a fost angajat, şi reparaţia 
oricăror vicii aferente o sumă în valoare de : 

- Preţul (fără TVA şi alte taxe) ........................................... MDL 

--TVA – și alte taxe 0,00 MDL 

sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă în conformitate cu prevederile  
Contractului la momentele și în modul prescrise de Contract. TVA va fi plătită în 
conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile 
internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu vor fi plătite pe fondurile 
provenite din fondurile UE. 

5. Alte conditii speciale aplicabile prezentului contract: 
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Antreprenorul (Contractantul) va respecta graficul de execuție a lucrărilor. În cazul 
neexecutării în termen a lucrărilor prevăzute în graficul respectiv, Beneficiarul 
(Autoritatea Contractantă) va fi în drept să aplice o penalitate în marime de 0,1% pentru 
fiecare zi de întârziere, din valoarea lucrărilor neexecutate conform graficului. 

Întru respectarea căruia, părţile au semnat prezentul contract, care intră în vigoare 
începînd cu ziua ultimei semnături dintre părţi, adică Contractorul. 

Întocmit în engleza si română, în 2 exemplare, unul pentru Autoritatea Contractantă şi 
unul pentru Contractor. Varianta Engleza va prevala. 

 

Pentru Contractor 

 

Pentru Autoritatea Contractantă 

Denumirea:  
 

Denumirea: 
 

Poziție: 
 

Poziție: 
 

Semnătura: 
 

Semnătura: 
 

Data: 
 

Data: 
 

 


