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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 
 Nr. FY21-CM-XXX (0X) 

 PURCHASE AGREEMENT 
 No. FY21-CM-XXX (0X) 

 

Articolul 1. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1.1 Prezentul Contract  de vânzare-cumpărare ( în 
continuare Contract) este semnat în data de (Data) 
între Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări 
şi Schimburi Internaționale "IREX", (AO IREX 
Moldova), Programul Comunitatea Mea, (Contract de 
Grant numărul 702-117-18-CA-000002) numită în 
continuare ”Cumpărător”, 
 
 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare 202, MD-2004 
Tel. +373 22 22 29 92 
Cod Fiscal:   
IBAN:   
Cod bancar:   
  
în persoana domnului XXX, Director de program, pe 
de o parte 
 
şi 
 
Vânzătorul: XXX 
Director:  XXX 
Adresa:  XXX 
Tel.:  XXX 
Cod fiscal:  XXX 
IBAN:  XXX 
Cod bancar:  XXX 
XXX 
 
Numărul DUNS:  XXX 

 
Section 1. GENERAL PROVISIONS 

 

1.1 The present purchase agreement (hereinafter 
Contract) is signed on (Date) between the Public 
Association International Research & 
Exchanges Board, Representation in Moldova 
"IREX" (PA IREX Moldova), Comunitatea Mea 
Program (Prime Award number 702-117-18-CA-
000002), hereinafter referred to as the “Purchaser”,  
 
 
Located at: 202 Stefan cel Mare BLVD., Chisinau, 
Republic of Moldova, MD-2004 
Tel.: +373 22 22 29 92  
Fiscal Code:   
IBAN:   
Bank code:   
  
represented by Mr. XXX, Chief of Party, on one hand 
 
 
and 
 
Vendor: XXX 
Director: XXX  
Address: XX 
Tel.: XXX 
Fiscal Code:  XXX 
IBAN:  XXX 
Bank code:  XXX 
XXX 
 
DUNS Number:  XXX 
 

Articolul 2. TERMENUL 
 

2.1 Durata Contractului - Părţile au convenit că 
prezentul Contract intră în vigoare la data semnării şi 
este valabil pînă la (DATA).  
 

 Section 2. DURATION  
 

2.1 Duration of agreement – The Parties have 
agreed that this Agreement shall enter into force on 
the date of signature and shall be valid until (DATE).  

Articolul 3. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

3.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie 
procurarea echipamentului pentru beneficiarii 
Programului Comunitatea Mea (CM) conform 
specificațiilor din Anexa nr. 2. 

 
Prezentul contract este un contract de vânzare-
cumpărare şi executarea lui întocmai este esenţială 
pentru Cumpărător. Oricare încălcare sau abatere de 
la condiţiile convenite constituie temei pentru 
rezilierea contractului. 
 
 

 Section 3. OBJECT OF AGREEMENT 
 

3.1 The object of the present Agreement constitutes 
the purchase of the equipment to beneficiaries of 
Comunitatea Mea (CM) Program according to the 
specifications from Addendum no. 2. 
  
This Agreement is a purchase contract and its 
absolute implementation is essential for the 
Purchaser. Any breach or deviation from the agreed 
terms constitutes the basis for the termination of the 
Agreement. 
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3.2 Vânzătorul va livra Bunurile conform specificațiilor 
din Anexa nr.2 la adresa indicată de Cumpărător.   
 

 
 
 

3.3 Bunurile vor fi livrare în strictă conformitate cu 
Anexele și prevederile prezentului contract. 

3  
Pr 

3.4 Vânzătorul confirmă că cunoaște și este de acord 
cu prevederile din Anexa nr. 1. 

 

3.2 The Vendor will deliver the Goods according to 
the specifications from Addendum no. 2 at the 
address indicated by the Purchaser. 

 
3.3 The Goods shall be provided in strict compliance 
with the Addendums and to the provisions of the 
present agreement. 
 
3.4 The Vendor confirms that he/she knows and 
agrees with the provisions of Addendum no. 1. 
 
 

 

Articolul 4. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI  
 
4.1 Vânzătorul este obligat să nu întreprindă nici un 
fel de acţiuni care ar aduce atingerea bunului nume şi 
reputaţiei Cumpărătorului. 
 
4.2 Vânzătorul este obligat să păstreze 
confidenţialitatea tuturor informațiilor Cumpărătorului, 
de care va lua cunoştinţă în cadrul executării 
prezentului Contract. 
 
4.3 Vânzătorul nu va cesiona acest Contract şi nici un 
drept sau obligaţie din prezentul act, şi nu va 
subcontracta nici un serviciu fără a obţine în prealabil 
consimțământul în scris al Cumpărătorului.  
 
4.4 Vânzătorul permite prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cadrul acestui Contract, prevăzute de 
normele și legislația în vigoare, numai pentru perioada 
realizării scopurilor contractuale. Cumpărătorul 
garantează că nu va prelucra aceste date decât în 
scopurile specificate de acest Contract.  
 
4.5 Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul 
cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, despre intenția 
sa de a modifica sau rezilia prezentul Contract. 
 
Prezentul contract obligă Părţile nu numai la ceea ce 
au stipulat expres, dar şi la tot ceea ce rezultă din 
natura contractului în conformitate cu legea, cu 
uzanţele sau cu principiile echităţii. 
 
 
4.6 Repararea prejudiciului cauzat prin întârziere sau 
prin o altă executare necorespunzătoare a obligaţiei 
nu-l eliberează pe Vânzător de executarea obligaţiei 
în natură, cu excepţia cazurilor când, datorită unor 
circumstanţe obiective, Cumpărătorul pierde interesul 
pentru executare.  

 
În cazul neexecutării de către Vânzător a obligaţiei,  
Cumpărătorul este în drept să încredinţeze unui terţ 
executarea, cheltuielile urmând să fie puse în sarcina 
Vânzătorului.  
Orice lucru făcut în conformitate cu prezentul Contract 
este un lucru în formă de servicii şi toată proprietatea 
intelectuală îi aparţine IREX-ului. 

 
Section 4. OBLIGATIONS OF THE VENDOR  

 

4.1 The Vendor is obliged to abstain from 
undertaking any actions that would affect the good 
will and reputation of the Purchaser. 
 
4.2 The Vendor is obliged to keep confidential all of 
the Purchaser’s information, made known to him 
under the performance of the present agreement. 

 
4.3 The Vendor shall not assign this agreement nor 
any rights or obligations herein to another party, nor 
subcontract any of the services without Purchaser’s 
prior written consent. 

 
4.4 The Vendor allows the processing of personal 
data under this Agreement, foreseen by the current 
norms and legislation, only for the achievement of 
the contractual purposes. The Purchaser ensures to 
process this data only according to the purposes 
specified in this Agreement. 
 
4.5 The Vendor is obliged to inform the Purchaser at 
least 15 business days in advance about its intention 
to modify or terminate the Agreement. 
 
This agreement obliges the Parties not only to what 
has been clearly stipulated, but also to everything 
resulting from the provisions of the agreement and 
in accordance with the law, the customs or the 
principles of equity. 
 
4.6 Compensation of the damage caused by delay 
or any other inadequate execution of the obligation 
does not exempt the Vendor of the execution of the 
obligation in kind, except when, due to objective 
circumstances, the Purchaser loses interest in 
execution.  
 
If the Vendor does not fulfill the obligation, the 
Purchaser has the right to entrust its execution to a 
third party, and the costs will be charged to the 
Vendor.  
Any work done under this Agreement is a work in the 
form of services and all intellectual property rights 
vest with IREX. 
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4.7 Vânzătorul va dobîndi, în numele său, toate 
autorizațiile, aprobările și/sau licențele de la 
autoritățile guvernamentale locale sau naționale sau 
de la instituțiile publice din țara Cumpărătorului, care 
sunt necesare pentru executarea Contractului. 
 
4.8 Vânzătorul garantează că bunurile/ 
serviciile/echipamentele și serviciile conexe furnizate 
nu au defecte în design, inginerie, materiale și 
manoperă care împiedică Bunurile/echipamentele 
și/sau oricare dintre componentele sale să 
îndeplinească cerințele tehnice sau limitează într-un 
mod material performanța, fiabilitatea sau 
extensibilitatea bunurilor/echipamentelor. Dacă se 
constată că bunurile/echipamentele furnizate sunt 
defecte, Vânzătorul va înlocui bunurile/echipamentele 
pe durata specificată de către Cumpărător.  
 
 
4.9 Vânzătorul se va asigura că toate bunurile / 
echipamentele furnizate îndeplinesc cerințele 
specificate în limba română și / sau rusă. 
 

• Dacă bunurile/echipamentele furnizate 
identificate provin dintr-o țară străină și 
documentele tehnice însoțitoare pentru  
echipament nu sunt în  limba română și / sau 
limba rusă, Vânzătorul va asigura că toate 
documentele solicitate sunt traduse în limba 
română și/ sau rusă. 

• Vânzătorul va asigura că toate instruirile de 
utilizare a echipamentelor pentru utilizatorii 
autorizati sunt traduse prin  intermediul 
documentelor și documentatiei de operare 
echipamentului (elor). 

 
4.10 Vânzătorul trebuie să se asigure că toate 
echipamentele vor fi gata de predare în termen de 
maximum 80 de zile calendaristice (de la data 
semnării prezentului acord). 

 
4.7 The Vendor shall acquire in its name all permits, 
approvals, and/or licenses from all locals or national 
government authorities or public service 
undertakings in the Purchaser’s country that are 
necessary for the performance of the Agreement. 
 
4.8 The Vendor warrants that the 
Goods/Services/Equipments supplied and Related 
Services provided shall be free from defects in the 
design, engineering, materials, and workmanship 
that prevent the Goods/Equipments and/or any of its 
components from fulfilling the technical 
requirements or that limit in a material fashion the 
performance, reliability, or extensibility of the 
Goods/Equipments. If the supplied 
Goods/Equipments are found to be with defects, the 
Vendor shall replace the Goods/Equipments within 
the specified duration by the Purchaser. 
 
 4.9 Vendor shall ensure that all supplied 
goods/equipments meet the specified Romanian 
and/or Russian Language requirements. 
 

• If the identified supply goods/equipments 
are from a foreign country and technical 
documentation accompanying the 
equipment language is not Romanian and 
or Russian Language, the vendor shall 
ensure that all required documents are 
translated into Romanian and or Russian. 

• The vendor shall ensure that all required 
equipment(s) training(s) are translated via 
documents and equipment(s) operations to 
the identified authorized users.  

 

 
4.10 Vendor must ensure that all equipment will be 
ready for handover within 80 calendar days (from the 
date this Agreement is signed). 

Articolul 5. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI  
 

5.1 Cumpărătorul este obligat să achite Vânzătorului 
costul serviciilor în termenele şi condiţiile prevăzute 
de prezentul Contract. 
 
5.2  Cumpărătorul este obligat să anunțe Vânzătorul 
cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, despre intenția 
sa de a modifica sau rezilia prezentul Contract. 

 

 Section 5. OBLIGATIONS OF THE PURCHASER 
 

5.1 The Purchaser is obliged to pay the Vendor the 
price for the services in accordance with the terms 
and conditions stipulated in this agreement. 

 
5.2 The Purchaser is obliged to inform the Vendor at 
least 15 business days in advance about its intention 
to modify or terminate the agreement.  

Articolul 6.  
6.1 Plata în baza contractului 
 
6.1.1. Plățile  vor fi efectuate la depunerea unei facturi 
si a altor documente justificative care confirmă 
livrarea și acceptarea 
Bunurilor/Serviciilor/Echipamentelor către fiecare 

 Section 6.  
6. 1. Payment  

6.1.1. Payments will be made upon submission of an 
invoice and other supporting documents confirming 
delivery and acceptance of Goods/Services 
/Equipments to individual Project Site(s) in 
accordance with the Delivery Schedule outlined in 
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locație  de implementare a proiectului în conformitate 
cu Graficul de livrare  stabilit în acest contract. Plățile  
se vor face în lei moldovenești (MDL) numai după ce 
documentele de acceptare pentru echipamentul livrat 
către fiecare locație de implementare a proiectului 
(Ialoveni, Ursoaia, Costesti) sunt semnate integral. 
 
6.1.2 Cumpărătorul va plăti sumele facturate 
corespunzător. Plata va fi condiționată de acceptarea 
de către Cumpărător a bunurilor/serviciilor/ 
echipamentelor conform Graficului de livrare, și 
primirea în timp util a livrabilelor de către Cumpărător, 
astfel cum este prezentat în prezentul Contract. 
 

6.1.3 Prezentul contract este finanțat în baza unui 
contract prim care nu permite utilizarea fondurilor 
pentru acoperirea oricăror taxe, precum impozite, 
tarife sau alte taxe impuse de legile din țara 
cooperantă. Vânzătorul va prezenta facturile la cota 
zero TVA (TVA 0%). Cumpărătorul va transmite 
Vănzătorului scrisoarea care confirmă că bunurile 
sunt destinate proiectului Comunitatea Mea,pentru a 
facilita scutirea bunurilor/serviciilor/echipamentelor de 
taxe. 
 
 

 

Deservire, furnizare, instalare, testare, punere în 
funcțiune și acceptare 
6.2 Livrarea și transportarea 
6.2.1 Cumpărătorul va trimite Vânzătorului contactele  
beneficiarilor de bunuri/servicii/echipamente de la 
locațiile de implementare a proiectului. Este 
responsabilitatea Vânzătorului să coordoneze și să 
planifice cu reprezentanții beneficiarului de la fiecare 
locație de implementare a proiectului Cu cel puțin o 
săptămână înainte de începerea livrărilor, Vânzătorul 
va prezenta Cumpărătorului un program actualizat de 
livrare către  locațiile de implementare a  proiectului. 
Graficul de livrare va stipula data și timpul livrării 
pentru fiecare locație. 
 
6.2.2 Livrarea bunurilor/serviciilor/echipamentelor 
către locațiile de implementare a proiectului se va face 
în conformitate cu prevederile Contractului și în 
termenul specificat în Anexa 3, Graficul de livrare. 
 
 
6.2.3 Livrarea bunurilor/serviciilor/echipamentelor 
către locațiile de implementare a proiectului este 
responsabilitatea exclusivă a Vânzătorului (în 
conformitate cu prevederile Contractului), dar se va 
realiza în cooperare deplină cu Cumpărătorul și cu 
reprezentanții locali ai Cumpărătorului de la fiecare 
locație de implementare a proiectului. 

 
6.2.4 Toate cheltuielile legate de livrarea 
bunurilor/serviciilor/echipamentelor sunt incluse în 
prețul contractului. 
 
6.2.5 Vânzătorul trebuie să asigure ambalarea 
corespunzătoare a bunurilor/echipamentelor pentru a 
preveni deteriorarea acesteia sau avarierea în timpul 

this agreement. Payments will be made in Moldovan 
Leu (MDL) only after the Documents of Acceptance 
are fully signed for the Goods/Services/Equipments 
delivered to each Project Site(s) (Ialoveni, Ursoaia, 
Costesti).   
 
 
6.1.2 Purchaser will pay the amounts properly 
invoiced. Payment will be contingent on Purchaser’s 
acceptance of goods/services/equipments 
conforming to the Delivery Schedule and 
Purchaser’s timely receipt of deliverables as 
outlined in in this Agreement.  
 
6.1.3 This Agreement is financed under a Prime 
Contract that does not permit the use of funds to 
finance any taxes, tariffs, duties, or other levies 
imposed by any laws in the cooperating country. The 
Vendor will submit Zero VAT (VAT 0%) invoices. 
The Purchaser will submit to the Vendor a letter 
confirming that goods are destinated to the 
Comunitatea Mea project to facilitate receiving tax 
exemption for goods/services/equipments.  
  

Service, Supply, Installation, Testing, 
Commissioning and Acceptance 
6.2 Delivery and transportation: 
6.2.1 Purchaser will send to Vendor contacts of 
beneficiaries of goods/services/equipments on 
Project Sites. It is the Vendor’s responsibility to 
coordinate and schedule with each Project Site(s) 
Representatives. At least one week prior to 
commencing the deliveries, the Vendor will present 
the Purchaser an updated delivery schedule to the 
Project Site(s). The delivery schedule will specify the 
delivery date and time for each location.  
 
 
 
6.2.2 The delivery of the Goods/Services 
/Equipments to the Project Site(s) will be performed 
in accordance with the provisions of the Agreement 
and within the timeframe specified in Addendum 3, 
Delivery schedule. 
 
6.2.3 The delivery of the Goods/Services 
/Equipments to the Project Site(s) shall be the 
exclusive responsibility of the Vendor (in 
accordance with the provisions of the Agreement), 
but, shall be conducted with the full cooperation of 
the Purchaser and the Purchaser’s local 
representatives at each Project Site. 
 
6.2.4 All expenses related to the delivery of 
Goods/Services/Equipments are included in the 
price of the  Agreement. 
 
6.2.5 The Vendor shall provide such packing of the 
Goods/Equipments as required to prevent their 
damage or deterioration during shipment. During 
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transportării. În timpul transportării, ambalajul trebuie 
să fie suficient de puternic pentru a rezista, fără limite, 
la manipularea dură, expunerea la temperaturi înalte, 
concentrația înaltă de sare și precipitații, și la 
depozitarea în spații deschise. Dimensiunea și 
greutatea ambalajului trebuie să se ia în considerare, 
dacă este cazul, distanța către destinația finală a 
mărfii și lipsa instalațiilor de manipulare a mărfii în 
toate punctele de tranzit. Ambalarea, marcajul și 
documentația din/și în afara pachetelor trebuie să 
corespundă strict următoarelor cerințe: 
 
 

(a) Vânzătorul trebuie să furnizeze forța de muncă și 
toate materialele necesare pentru a fixa, ambala 
sau pregăti pentru expediere toate 
bunurile/echipamentelor într-o manieră care să 
se asigure împotriva oricărei deteriorări aduse 
bunurilor/echipamentelor în timpul transportării 
către locațiile de implementare a proiectului. 
 

(b) Atunci când este posibil, toate 
bunurile/echipamentele trebuie pregătite pentru 
expediere în unități asamblate complet sau părți 
componente, pentru a facilita transportarea și 
asamblarea pe teren. Toate piesele mici, 
detașabile și diverse materialele trebuie 
ambalate pentru livrare într-o manieră care să 
prevină pierderea și să permită identificarea 
completă. 

 
(c) În măsura posibilităților, trebuie folosit un 

ambalaj creat din materiale ecologice. 
 

(d) Toate costurile de pregătire a 
bunurilor/echipamentelor pentru livrare către 
locațiile de implementare a proiectului trebuie să 
fie incluse în prețul unitar pentru articolul aplicabil 
bunurilor/echipamentelor menționate în Anexa 
nr.2, iar Vânzătorul nu va avea dreptul la o 
compensație suplimentară în legătură cu orice 
altă cerință. 

 
6.2.6 După recepționarea graficului și a documentelor 
de livrare de la Vânzător, Cumpărătorul va emite 
documente care vor fi semnate din numele său la 
fiecare locație de implementare a proiectului. 
Vânzătorul este responsabil pentru obținerea 
semnăturilor pe documentele Cumpărătorului (facturi 
fiscale și documente de acceptare) la fiecare locație 
de implementare a proiectului. Runda de echipare nu 
va fi considerată finalizată până când toate 
documentele nu sunt prezentate Cumpărătorului. 
 
6.2.7 Dovada livrării către locația de implementare a 
proiectului sunt documentele de acceptare (facturi 
fiscale și certificate de acceptare) semnate de către 
reprezentanții locali ai Cumpărătorului (APL) la fiecare 
locație de implementare a proiectului. Documentele 
de acceptare vor fi semnate de reprezentantul local al 

transit, the packing shall be sufficient to withstand, 
without limitation, rough handling and exposure to 
extreme temperatures, salt and precipitation, and 
open storage. Packing case size and weights shall 
take into consideration, where appropriate, the 
remoteness of the goods’ final destination and the 
absence of heavy handling facilities at all points in 
transit. The packing, marking, and documentation 
within and outside the packages shall comply strictly 
with following requirements: 
 
 

(a) The Vendor shall furnish all labor and materials 
necessary to brace, box, crate or otherwise 
prepare for shipment all Goods/Equipments in a 
manner that will insure against any damage to 
the Goods/Equipments in transit to the Project 
Site(s). 

 

(b) Where practicable, all Goods/Equipments shall 
be prepared for shipment in completely 
assembled units or component parts to facilitate 
handling and field assembly. All small and loose 
parts and miscellaneous materials shall be 
boxed for shipment in a manner that will prevent 
loss and permit ready and complete 
identification. 

 
 

(c) Packaging shall, to the extent possible, use 
environmentally sound packaging materials. 
 

(d) All costs in preparing the Goods/Equipments for 
shipment to the Project Site(s) shall be included 
in the unit price for the applicable item of 
Goods/Equipments mentioned in the Addendum 
no.2, and the Vendor shall not be entitled to an 
additional compensation on account of any 
further requirement. 

 

 
6.2.6 After receiving schedule and delivery 
documents from Vendor, Purchaser will issue 
documents that will be signed at each Project site) 
on his behalf. The Vendor is responsible for 
obtaining the signatures on Purchaser’s documents 
(fiscal invoices and documents of acceptance) at 
each Project Site. The equipping round will not be 
considered closed until all the documents are 
presented to the Purchaser. 
 
 
6.2.7 The proof of delivery to a Project Site(s) is the 
acceptance documents (fiscal invoices and 
Certificates of acceptance) signed by the 
Purchaser’s local representatives (LPA) at each 
Project Site. The acceptance documents will be 
signed by the Purchaser’s local representative at 
each Project Site when all the 
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Cumpărătorului de la fiecare locație de implementare 
a proiectului atunci când toate bunurile 
corespunzătoare acelui proiect vor fi livrate la locația 
(iile) de implementare a proiectului. 
 

6.2.8 Vânzătorul va purta responsabilitatea pentru 
livrare și pentru costul transportului de la punctul de 
expediere către fiecare locație de implementare a 
proiectului. Costurile de transport sunt incluse în 
prețul specificat în Anexa nr.2. Vânzătorul este liber 
să transporteze prin intermediul transportatorilor 
înregistrați în orice țară eligibilă. 
6.2.9 Toate echipamentele care necesită combustibil 
vor fi livrate la fiecare locație de implementare a 
proiectului cu rezervoarele de combustibil pline 
(Diesel) așa cum este descris în Anexa nr.3. 
 
6.3 Vămuire 
 
6.3.1 Vânzătorul își asumă responsabilitatea pentru 
calcularea corectă a costului și costul 
bunurilor/serviciilor/echipamentelor și a procedurilor 
de vămuire din țara cumpărătorului (care include 
responsabilitatea pentru riscul îndeplinirii formalităților 
vamale) pentru bunurile/serviciile/echipamentele 
furnizate din afara țării cumpărătorului la care se face 
referire la Anexa nr.2 la prezentul contract. 
 
 
6.3.2 Toate întârzierile datorate procedurilor vamale 
sunt responsabilitatea Vânzătorului. Cumpărătorul va 
furniza Vânzătorului toate documentele necesare într-
un  timp rezonabil, înainte de livrarea programată a 
Bunurilor/ Serviciilor/Echipamentelor. 
 
6.4 Instalarea bunurilor 
6.4.1  Vânzătorul va efectua toate setările, 
configurările și personalizările necesare pentru 
operarea cu succes a 
bunurilor/serviciilor/echipamentelor la locațiile de 
implementare a proiectului. 
 
6.4.2. La fiecare locație de implementare a proiectului 
Vânzătorul va efectua testele de acceptare (run test – 
proba de funcționare) pentru orice echipament 
furnizat în prezența reprezentanților identificați ai 
fiecărui Beneficiar și/sau reprezentanți ai IREX. 
Reprezentanții autorizați ai Cumpărătorului care 
verifică testul (testele) de acceptare sunt obligați să 
semneze documentele de acceptare care să confirme 
că probele de funcționare (run tests) au fost efectuate 
la fiecare locație de implementare a proiectului. 
Documentele de acceptare vor fi considerate 
incomplete dacă verificările probei de funcționare (run 
test) efectuate nu sunt documentate și semnate de 
reprezentanții autorizați ai Cumpărătorului. 
 
6.4.3 Reprezentantul local al Cumpărătorului la 
fiecare locație de implementare a proiectului va 
confirma acceptarea bunurilor/serviciilor 
/echipamentelor prin semnarea documentelor 

Goods/Services/Equipments corresponding to that 
respective Project Site(s) will have been delivered at 
the Project Site(s). 
 
 
6.2.8 The Vendor shall bear responsibility for and 
cost of transport from the point of shipment to the 
each Project Site. The costs of transportation are 
included in the prices, specified in Addendum no.2. 
The Vendor shall be free to use transportation 
through carriers registered in any eligible country. 
 
6.2.9 All equipment(s) requiring fuel shall be 
delivered to the each Project Site with a full tank of 
fuel (Diesel) as described in Addendum no.3. 
 
 
6.3 Customs Clearance  
 
6.3.1 The Vendor shall bear responsibility for, and 
cost of, correct calculation of the 
Goods/Services/Equipments value and customs 
clearance into the Purchaser's country (which 
includes the responsibility for the risk of the carrying 
out of customs formalities in Purchaser's country) for 
Goods/Services/Equipments supplied from outside 
the Purchaser’s country referred to Addendum no.2 
to this Agreement. 
 
6.3.2 All delays due to customs procedures are 
Vendor’s responsibility. The Purchaser shall provide  
the required documents to the Vendor  in a 
reasonable time prior to the scheduled delivery of 
the Goods/Services/Equipments.  .  
 
6.4 Installation of Goods 
6.4.1 The Vendor shall perform all necessary setup, 
configuration and customization for successful 
operation of the Goods/Services/Equipments at the 
Project Site(s).  
 
 
6.4.2. At each Project Site(s), The Vendor will 
conduct acceptance test(s) (run test(s)) of any 
supplied equipment(s) in the presence of the 
identified Beneficiary’s representatives and/or IREX 
representatives. The Purchaser’s authorized 
representatives verifying the acceptance test(s) are 
required to sign  the acceptance documents 
confirming the run tests that were performed  at each 
Project Site(s). The acceptance documents shall be 
considered  incomplete if the run test(s) verifications 
are not documented and signed by the Purchaser’s 
authorized representatives. 
 
 
 
6.4.3 The Purchaser’s local representative at each 
Project Site(s) will acknowledge acceptance of the 
Goods/Services/Equipments by signing the 
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Vânzătorului și ale Cumpărătorului (factură fiscală 
emisă de IREX și documente de acceptare). 
 
6.4.4 Documentele de acceptare (certificat de 
acceptare, factură fiscală) vor fi semnate după 
finalizarea cu succes a acceptării, prin care se 
confirmă că nu au fost depistate defecțiuni ale 
bunurilor/servicilor/echipamentelor livrate la fiecare 
locație de implementare a proiectului, și numai după 
ce instruirea utilizatorilor a fost efectuată.  
 
 

6.4.5 Pentru instruirea utilizatorului: 

 

• Vânzătorul trebuie să instruiască utilizatorii 

desemnați, operatorii, personalul de 

întreținere de la fiecare locație de 

implementare a proiectului cu privire la modul 

de operare a echipamentului (elor) (instruire 

(i) de orientare a utilizatorului). Trebuie să 

ofere instrucțiunile minim necesare, inclusiv 

instruirea cu privire la operațiunile principale 

(XXX) și cu privire la politicile de întreținere și 

garanție, pentru personalul desemnat al 

Beneficiarilor ca să utilizeze echipamentul. 

• Instruirea(ile) de orientare a utilizatorilor va fi 

efectuată cu fiecare Beneficiar (Primărie) în 

aceeași zi cu efectuarea testelor de 

acceptare. 

• Instruirea(ile) de orientare/ghidare a 

utilizatorului trebuie să fie completă și 

specifică funcțiilor operaționale ale fiecărui 

echipament (e) și ar putea dura până la 8 ore. 

• Dovada desfășurării instruirii(lor) de 

orientare/ghidare a utilizatorului este inclusă 

în documentele de acceptare. 

• În cazul în care, instruirea (ile) utilizatorului nu 

a fost încă finalizată, Vânzătorului i se va cere 

să ofere instruire de orientare/ghidare pentru 

utilizatorii de la locația(iile) corespunzătoare 

de implementare a proiectului. În plus, 

Vânzătorului i se va cere să semneze și să 

completeze documente de acceptare noi, 

indicând faptul că au fost oferite instruirile de 

orientare/ghidare pentru utilizatori. Imediat ce 

acestea au avut loc, Vânzătorul va primi 

documentele de acceptare semnate de IREX. 

 

Instruirea (ile) de orientare a utilizatorilor efectuată (e  
trebuie menționată în documentele de acceptare 
semnate la fiecare locație de implementare a 
proiectului. Fără aceasta, acceptarea este incompletă 
și IREX nu va semna documentele de acceptare ale 
Vânzătorului.  
 

Vendor’s and Purchaser’s  documents (fiscal invoice 
issued by IREX and documents of acceptance). 
 
6.4.4 The documents of acceptance (certificate of 
acceptance, fiscal invoice) shall be signed after the 
successful completion of the acceptance whereby 
no malfunctions were detected with the 
goods/services/equipment(s) on the each Project 
Site, only after the User Guidance Training(s) have 
been delivered.  
 

6.4.5 For the User Guidance Training:  
 

• The Vendor shall instruct the designated 

users, operators, maintenance personnel at 

each Project Site(s) on how to operate the 

equipment(s) (User Guidance Training(s)). 

Minimum guidance shall be provided, 

including training on main operations (XXX) 

and maintenance and warranty policies for 

the Beneficiaries’ staff appointed to use the 

equipment(s).  

 

• The User Guidance Training(s) will be 

conducted with each Beneficiary (Mayoralty) 

on the same day as the Acceptance Tests.  

• The User Guidance Training(s) shall be 

thorough and specific to each equipment(s) 

operational functions and could take up to 8 

hours.   

• The proof of delivering the User Guidance 

Training(s) is incorporated in the acceptance 

documents.  

 

• In the case where the User Guidance 

Training(s) have not been completed, the 

Vendor shall be required to perform on-site 

User Guidance Training(s) at the respective 

Project Site(s). In addition, the Vendor will be 

asked to sign and complete new acceptance 

documents which specify the User Guidance 

Training(s) have been delivered. Once this 

takes place, the Vendor will then obtain the 

Acceptance documents signed by IREX.  

 

 

The User Guidance Training(s) provided are to be 
mentioned on the acceptance documents signed at 
each Project Site(s). Without this, the acceptance is 
incomplete and IREX will not sign the acceptance 
documents of the Vendor.  
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6.4.6. La fiecare locație de implementare a proiectului, 
Vănzătorul este obligat să transmită reprezentanților 
beneficiarului cel puțin  următoarele documente 
aferente bunurilor/serviciilor /echipamentelor: 
 

a) Manualul de operare 
b) Certificatele de conformitate 
c)    Certificatul de garanție 
d) Manualul privind piesele de schimb 
e) documentul emis de către producător care 

confirmă producția XXX (data, locația, 
modelul). 

f) Orice alte documente relevante. 

 
 
6.4.7. Vânzătorul este obligat să furnizeze fiecărui 
Beneficiar (Primării) manualele privind modul de 
operarea și întreținere a bunurilor/echipamentelor. 
 

• Vânzătorul va furniza reprezentanților fiecărui 
beneficiar manualele privind modul de operare și 
întreținere a echipamentului (elor), de asemenea 
va fi pusă la dispoziția Beneficiarilor (Primăriilor) 
informația scrisă despre politica de garanție, 
inclusiv despre excepțiile atunci când garanția nu 
mai este disponibilă.  

• Manualele de operare vor fi oferite în limba română 
și / sau în limba rusă. 
 
 

• Dacă și când acest lucru este necesar, Vânzătorul 
va furniza documente traduse în limba română și / 
sau rusă a bunurilor/echipamentelor solicitate. 

 
6.5 Garanția 
6.5.1 Vânzătorul garantează că 
bunurile/echipamentele noi și serviciile conexe 
furnizate vor fi fără defecte în design, inginerie, 
materiale și manopera care împiedică 
bunurile/echipamentele și/sau oricare dintre 
componentele sale să îndeplinească cerințele tehnice 
și specificațiile tehnice sau care limitează într-un mod 
material performanța, fiabilitatea sau extensibilitatea 
bunurilor/achipamentelor. Dacă se constată că 
bunurile/echipamentele furnizate au defecte, 
Vânzătorul va înlocui bunurile/echipamentele defecte 
în perioada identificată de Cumpărător. 
 
 
 

6.5.2 Vânzătorul garantează, de asemenea, că 
bunurile/echipamentele furnizate prin prezentul 
contract sunt noi, neutilizate și încorporează toate 
îmbunătățirile recente în design, care afectează 
material capacitatea bunului/echipamentului de a 
corespunde cerințelor tehnice. 
 
 

6.4.6 At each Project Site(s) the Vendor is obliged to 
transmit at least the following goods/services 
/equipments documents to the Beneficary’s 
representatives as follows: 
 

a) Operators’s Manual 
b) quality certificates 
c) warranty certificate 
d) Parts Manuals 
e) the document issued by the manufacturer 

confirming the XXX production (date, 
location, model). 

f) Any other relevant document(s). 

6.4.7 The Vendor is obligated to provide Operators’ 

Manuals for operation and maintenance of the 

goods/equipment(s) to each Beneficiary 

(Mayoralty).   

• The Vendor shall provide manuals for operation 

and maintenance of the equipment(s) to each 

Beneficiary’s representatives, and shall be 

placed at the Beneficiaries’ (Mayoralties’) 

disposition as well as the written information 

about warranty politics including exceptions 

when the warranty is no longer available.  

• The Operator’s Manual shall be in Romanian 

and/ or Russian language. 

• As and when required, the Vendor shall provide 

translated documents in Romanian and or 

Russian language of the requested 

goods/equipments. 

6.5 Warranty 
6.5.1 The Vendor warrants that the new 
Goods/Equipments supplied and Related Services 
provided shall be free from defects in the design, 
engineering, materials, and workmanship that 
prevent the Goods/Equipments and/or any of its 
components from fulfilling the Technical 
Requirements and Technical Specifications or that 
limit in a material fashion the performance, reliability, 
or extensibility of the Goods/Equipments. If the 
supplied Goods/Equipments are found to be with 
defects, the Vendor shall replace the defective 
goods/equipments within the Puchaser’s identified 
duration. 
 
6.5.2 The Vendor also warrants that the 
Goods/Equipments supplied under the Agreement 
are new, unused, and incorporate all recent 
improvements in design that materially affect the 
Goods/Equipments ability to fulfill the Technical 
Requirements. 
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6.5.3 Perioada de garanție începe să curgă de la data 
semnării documentelor de acceptare a 
bunurilor/echipamentelor  la locația de implmentare a 
proiectului și se extinde pentru fiecare tip de 
bun/echipament pentru perioada specificată în Anexa 
nr.2. 
 
 

 

6.5.4. Vânzătorul garantează că toate 
bunurile/echipamentele furnizate vor fi acoperite de 
garanția internațională standard al producătorului, 
care trebuie, cel puțin, să protejeze beneficiarul de 
orice prejudiciu cauzat de manoperă, materialul și 
piesele defecte, pentru xx utilaj-ore/xx ani după ce 
bunurile/echipamentele au fost livrate la locațiile de 
implementare a proiectului. Toate condițiile de 
garanție așa cum au fost menționate în Oferta 
originală depusă de către Vânzător sunt parte a 
acestui Contract împreună cu Oferta original depusă. 
 
6.5.5. În cazul încălcării garanției, Cumpărătorul poate 
solicita, iar Vânzătorul este obligat să remedieze toate 
defectele și defecțiunile, inclusiv manopera și 
materialele, într-un termen rezonabil menționat de 
către Cumpărător. 
 
6.5.6 Vânzătorul va fi responsabil pentru taxele de 
transport necesare pentru livrarea 
bunurilor/echipamentelor defecte către 
Vânzător/Furnizor și livrarea de înlocuire a 
bunurilor/echipamentelor către locația (ile) desemnată 
(e)   de către Cumpărător, în conformitate cu 
contractul de vânzare-cumpărare. 
 
 
6.5.7 Dacă în perioada de garanție s-a constatat 
vreun defect în design, ingineria, materialele și 
manopera bunurilor/echipamentelor furnizate sau a 
serviciilor conexe furnizate de Vânzător, precum și 
nefuncționarea bunurilor/echipamentelor, Vânzătorul 
va acționa prompt, în acord cu Cumpărătorul cu privire 
la remedierea corespunzătoare a defectelor și la 
costul său, va repara, va înlocui sau în caz contrar va 
remedia (întrucât Vânzătorul va determina, la 
discreția sa), un astfel de defect, precum și orice altă 
daună ce a fost adusă bunurilor/echipamentelor de un 
astfel de defect.  
 
 
6.5.8 Obligațiile Vânzătorului, în temeiul acestei 
clauze, nu se aplică la: 
(a) orice materiale care sunt consumate în mod 

normal în  procesul de utilizare sau au o durată 
normală de viață mai scurtă decât perioada de 
garanție. 

 
6.5.9. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru 
repararea, înlocuirea sau remedierea oricărui defect 
sau a oricărei daune aduse bunurilor/echipamentelor 
care rezultă din/ sau rezultă din oricare dintre 
următoarele cauze: 
 

6.5.3 The Warranty Period shall commence from the 
date of the signing of the acceptance documents for 
the Goods/Equipments at the Project Site and shall 
extend for each type of Goods/Equipments for the 
period specified in Addendum no.2. 

 
6.5.4 Vendor warrants that all goods/equipments 
supplied will be covered by the manufacturer’s 
standard international warranty which shall, at a 
minimum, protect Beneficiary from any loss due to 
defective workmanship, material and parts, for xx 
equipment hours / xx years after the 
goods/equipments have been delivered to the 
Project Site(s). All warranty conditions as listed in 
the original Offer submitted by the Vendor are part 
of this Agreement toghether with the original Offer 
submitted. 
 
 
6.5.5 In event that the warranty is breached, 
Purchaser may require, and the Vendor is bound, to 
remedy all defects and faults, including 
workmanship and materials, within a reasonable 
time specified by the Purchaser.  
 
6.5.6 Vendor shall be responsible for transportation 
charges required to ship the defective 
goods/equipments to the Vendor/Supplier and the 
replacement shipment of the goods/equipments to 
the Purchaser designated site(s) in accordance with 
the purchase agreement.  
 
 

6.5.7. If during the Warranty Period any defect 
should be found in the design, engineering, 
materials, and workmanship of the 
Goods/Equipments supplied or of the Related 
Services provided by the Vendor, as well as non-
functioning of the Goods/Equipments, the Vendor 
shall promptly, in consultation and agreement with 
the Purchaser regarding appropriate remedying of 
the defects, and at its sole cost, repair, replace, or 
otherwise make good (as the Vendor shall, at its 
discretion, determine) such defect as well as any 
damage to the Goods/Equipments caused by such 
defect. 
 
6.5.8 The Vendor’s obligations under this clause 
shall not apply to: 
(a) any materials that are normally consumed in 

operation or have a normal life shorter than the 
Warranty Period. 

 
 
6.5.9 The Vendor shall not be responsible for the 
repair, replacement, or making good of any defect or 
of any damage to the Goods/Equipments arising out 
of or resulting from any of the following causes: 
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(a) operarea sau întreținerea necorespunzătoare a 
bunurilor/echipamentelor de către reprezentanții 
Cumpărătorului la locațiile de implementare a 
proiectului; 

 
(b) utilizarea bunurilor/echipamentelor cu articole care 

nu sunt furnizate de către Vânzător, cu excepția 
cazului în care este identificat altfel în Anexa nr.2 
sau aprobat de Vânzător; sau 

(c) modificările aduse bunurilor/echipamentelor de 
către Cumpărător sau de o terță parte, care nu 
sunt aprobate de Vânzător. 

 
 
 

6.5.10 Cumpărătorul va informa Vânzătorul imediat 
după descoperirea unui defect, precizând natura 
oricăror astfel de defecte împreună cu toate probele 
disponibile. Vânzătorul trebuie să furnizeze un număr 
de telefon în care pot fi raportate 
bunurile/echipamentele care funcționează defectuos 
și se pot obține îndrumări tehnice. Acest număr de 
telefon trebuie să fie disponibil cel puțin șase ore pe 
zi lucrătoare în perioada de garanție. 
 
 

6.5.11 Reprezentanții Cumpărătorului la locațiile de 
implementare a proiectului vor acorda Vânzătorului 
toate oportunitățile rezonabile de a inspecta orice 
astfel de defect. Cumpărătorul va acorda Vânzătorului 
tot accesul necesar la bunurile/echipamentele și la 
locațiile de implementare a proiectului pentru a 
permite Vânzătorului să își îndeplinească obligațiile în 
temeiul acestei clauze. 
 
6.5.12 Vânzătorul poate, cu acordul Cumpărătorului, 
să înlăture orice bunuri/echipamente defecte de la 
locațiile de implementare a proiectului, în cazul în care 
natura defectului și / sau orice deteriorare a 
bunurilor/echipamentelor cauzate de defect, este de 
așa o natură încât repararea nu poate fi efectuată în 
mod rapid la locația9iile) de implementare a 
proiectului. În cazul în care repararea sau înlocuirea 
are un astfel de caracter încât poate afecta eficiența 
bunurilor/echipamentelor, Cumpărătorul poate să 
transmită Vânzătorului o notificare prin care se solicită 
ca Vânzătorul să facă teste ale părții defecte imediat 
după finalizarea acestei lucrări de remediere, după 
care Vânzătorul efectuează astfel de teste. 
 

 
6.5.13 În cazul în care Vânzătorul nu începe lucrările 
necesare pentru remedierea unui astfel de defect sau 
a oricărei daune aduse bunurilor/echipamentelor 
cauzate de un astfel de defect în termen de 3 (trei) zile 
lucrătoare, Cumpărătorul poate, după notificarea 
către Vânzător, să remedieze defectul sau să 
contracteze un terț (sau terți) să efectueze o astfel de 
lucrare, iar costurile rezonabile suportate de 
Cumpărător în legătură cu astfel de lucrări vor fi 
achitate Cumpărătorului de către Vânzător sau, dacă 
există o sumă restantă datorată Vânzătorului, acea 
sumă datorată va fi redusă cu costul serviciilor. În 

(a) improper operation or maintenance of the 
Goods/Equipments by the Purchaser’s 
representatives at the Project Sites; 

 

(b) use of the Goods/Equipments with items not 
supplied by the Vendor, unless otherwise 
identified in Addendum no.2, or approved by the 
Vendor; or 
 

(c) modifications made to the Goods/Equipments by 
the Purchaser, or a third party, not approved by 
the Vendor. 

6.5.10 The Purchaser shall inform the Vendor 
promptly following the discovery of a defect, stating 
the nature of any such defect together with all 
available evidence. The Vendor shall provide a 
telephone number where malfunctioning 
goods/equipments may be reported and technical 
guidance may be obtained. This phone number 
must be available at least six hours per working day 
during the warranty period. 
 
6.5.11 The Purchaser’s representatives at the 
Project Site(s) shall afford all reasonable opportunity 
for the Vendor to inspect any such defect. The 
Purchaser shall afford the Vendor all necessary 
access to the Goods/Equipments and the Project 
Site(s) to enable the Vendor to perform its 
obligations under this clause. 
 
 
 
6.5.12 The Vendor may, with the consent of the 
Purchaser, remove from the Project Site(s) any 
Goods/Equipments that are defective, if the nature 
of the defect, and/or any damage to the 
Goods/Equipments caused by the defect, is such 
that repairs cannot be expeditiously carried out at 
the Project Site(s). If the repair, replacement, or 
making good is of such a character that it may affect 
the efficiency of the Goods/Equipments, the 
Purchaser may give the Vendor notice requiring that 
tests of the defective part be made by the Vendor 
immediately upon completion of such remedial work, 
whereupon the Vendor shall carry out such tests. 
 
 
6.5.13 If the Vendor fails to commence the work 
necessary to remedy such defect or any damage to 
the Goods/Equipmenst caused by such defect within 
3 (three) business days, the Purchaser may, 
following notice to the Vendor, will fix the defect or 
contract a third party (or parties) to do such work, 
and the reasonable costs incurred by the Purchaser 
in connection with such work shall be paid to the 
Purchaser by the Vendor or, if there is an 
outstanding amount due the Vendor, that amount 
due will be reduced by the cost of the services. In 
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acest caz, garanția rămâne valabilă pentru perioada 
menționată în anexe. 
 
6.5.14. Vânzătorul garantează că timpul de răspuns al 
garanției (definit ca intervalul de timp din momentul în 
care este raportată o defecțiune până la momentul în 
care echipamentul reparat sau echipamentul de 
înlocuire este prezentat proprietarului) este de maxim 
7 zile. 
 
6.5.15 În cazul în care oricare dintre 
bunuri/echipamente nu poate fi folosit din cauza unui 
astfel de defect și / sau aferent reparării unui astfel de 
defect, perioada de garanție pentru astfel de 
bunuri/echipamente se prelungește cu o perioadă 
egală perioadei în care aceste bunuri/echipamente nu 
au putut fi utilizate de Cumpărător din cauza unui 
astfel de defect și / sau a reparării unui astfel de 
defect. 
 
6.5.16 La cererea Cumpărătorului și fără a prejudicia 
oricare alte drepturi și remedii pe care Cumpărătorul 
le poate avea împotriva Vânzătorului în cadrul 
contractului, Vânzătorul va oferi toată asistența 
posibilă Cumpărătorului pentru a solicita servicii de 
garanție sau acțiuni de remediere de la orice 
producători terți sau licențiatori de bunuri/echipamnte 
furnizate în baza contractului, inclusiv, fără limitare, 
cesiunea sau transferul în favoarea Cumpărătorului 
pentru a beneficia de orice garanții date de astfel de 
producători, furnizori sau licențiatori către Vânzător. 
 
 
6.5.17 În cadrul prezentului contract, în perioada de 
garanție, Vânzătorul va repara gratuit toate 
defecțiunile bunurilor/echipamentelor, care cad sub 
incidența clauzelor de garanție. Pentru a evita vizitele 
la locațiile de implementare a proiectului pentru cazuri 
fără garanție, reprezentanții Cumpărătorului de la 
acea locație de implementare a proiectului  vor explica 
Vânzătorului prin e-mail, telefon, fax sau alte metode 
de comunicare la distanță, natura exactă a problemei. 
Problemele care cad sub incidența clauzei de garanție 
vor fi rezolvate de către Vânzător de la distanță sau la 
fața locului. Problemele care nu cad sub incidența 
clauzelor de garanție, vor duce la livrarea 
echipamentului la biroul Vânzătorului și vor fi 
remediate contra unui cost suplimentar. Dacă 
reprezentanții Cumpărătorului de la acea locație de 
implementare a proiectului nu pot explica natura 
problemei, Vânzătorul poate, la discreția sa, să 
efectueze o vizită la fața locului sau să solicite 
reprezentantului Cumpărătorului la acea locație de 
implementare a proiectului să aducă echipamentul la 
biroul Vânzătorului pentru diagnostic. Doar reparațiile 
efectuate în afara garanției pot duce la o taxă 
suplimentară și apoi numai cu aprobarea în scris a 
Cumpărătorului. 
 
 

this case, the warranty remains valid for the period 
mentioned in the appendixes. 
 
6.5.14.The Vendor guarantees that the warranty 
response time (defined as the time span from the 
moment where a malfunction is announced to the 
moment where the repaired equipment(s) or 
replacement equipment(s) are presented to the 
owner) is maximum 7 days.  
 
6.5.15 If any of the Goods/Equipments cannot be 
used by reason of such defect and/or making good 
of such defect, the Warranty Period for such 
Goods/Equipments shall be extended by a period 
equal to the period during which such 
Goods/Equipments could not be used by the 
Purchaser because of such defect and/or making 
good of such defect. 
 
 
6.5.16 At the request of the Purchaser and without 
prejudice to any other rights and remedies that the 
Purchaser may have against the Vendor under the 
Contract, the Vendor will offer all possible 
assistance to the Purchaser to seek warranty 
services or remedial action from any subcontracted 
third-party producers or licensor of 
Goods/Equipments supplied under the  Agreement, 
including without limitation assignment or transfer in 
favor of the Purchaser of the benefit of any 
warranties given by such producers, providers or 
licensors to the Vendor. 
 
6.5.17 Under present agreement, during the 
warranty period, the Vendor shall fix for free all 
improper goods/equipments functionalities, which 
fall under warranty clauses. In order to avoid on-site 
visits for non-warranty cases, the Purchaser’s 
representatives at that Project Site shall explain to 
the Vendor per e-mail, phone, fax or other remote 
communication methods the exact nature of the 
problem. Problems that fall under warranty clauses, 
shall be fixed by the Vendor remotely or on-site. 
Problems that do not fall under warranty clauses, 
shall lead to equipment delivery to Vendor’s office 
and will be fixed for additional costs. If the 
Purchaser’s representatives at that Project Site 
cannot explain the nature of the problem, Vendor 
may, at its descretion, conduct an on-site visit or ask 
the Purchaser’s representative at that Project Site to 
bring the equipment to the Vendor’s office for 
diagnosis. Only repairs conducted outside of the 
warranty may result in additional charge and then 
only with the written approval of Purchaser.  
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6.6 Garanții pentru funcționalitate 
 
6.6.1 Dacă, din motive imputabile Vânzătorului, 
bunurile/echipamentele nu corespund cerințelor 
tehnice sau nu se conformează tuturor celorlalte 
aspecte ale Contractului, Vânzătorul trebuie să 
efectueze pe contul și pe cheltuiala sa astfel de 
modificări sau completări ale 
bunurilor/echipamentelor, după cum este necesar, 
pentru a se conforma cerințelor tehnice și pentru a 
îndeplini toate standardele funcționale și de 
performanță. Vânzătorul va anunța Cumpărătorul 
după finalizarea schimbărilor, modificărilor și / sau 
completărilor necesare și va solicita Cumpărătorului 
să repete testele necesare până când 
bunurile/echipamentele obțin acceptarea. 
 
Articolul 7. PREŢUL CONTRACTULUI 
 
7.1 Prețul ferm fix al acestui Contract este indicat în 
Anexa nr. 2 a prezentului Contract. 
 
7.2 Achitarea bunurilor/serviciilor/echipamentelor 
livrate se efectuează conform Articolului 6.1 în decurs 
de 30 zile calendaristice după livrarea 
bunurilor/serviciilor/echipamentelor în baza contului 
de plată, facturii fiscale,  documentelor semnate de 
catre fiecare Beneficiar al Cumpărătorului (facturi 
fiscale și documente de acceptare). Plățile vor fi 
calculate şi achitate în lei Moldovenești conform 
cursului oficial de schimb stabilit de către Banca 
Națională a Moldovei (BNM) în raport cu Dolarul SUA  
(USD) la data la care este (sunt) emisă (e) factura 
fiscală de către Vânzător . 
 

 
7.3 Cumpărătorul își rezervă dreptul să facă comenzi 
adiționale celor indicate în Anexa nr. 2. 
 
 
7.4 Acesta este un contract cu preț fix ferm (FFP) în 
valoare de XXX lei moldovenești (MDL). Nu se vor 
plăti sume suplimentare pentru orice creștere a 
costului materialelor, echipamentelor sau forței de 
muncă sau din cauza eșecului Vânzătorului de a 
estima în mod corespunzător sau de a prezice cu 
exactitate costul sau dificultatea de a obține 
rezultatele necesare. IREX nu va ajusta prețul 
contractului cu preț fix ferm din cauza fluctuațiilor 
cursului de schimb valutar. 
 
Vânzătorul își asumă riscul de schimbare a 
circumstanțelor care au stat la baza încheierii 
contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: cursul de 
schimb valutar, logistica, mijloacele de transport, 
furnizorii furnizorului etc. 
 
IREX va efectua doar modificări în graficul de livrabile 
din contract pentru a fi realizat printr-o modificare, 
datorită modificărilor făcute de IREX în lucrarea care 

6.6 Functional Guarantees 
 
6.6.1 If, for reasons attributable to the Vendor, the 
Goods/Equipments do not conform to the Technical 
Requirements or do not conform to all other aspects 
of the  Agreement, the Vendor shall at its cost and 
expense make such changes, modifications, and/or 
additions to the Goods/Equipments as may be 
necessary to conform to the Technical 
Requirements and meet all functional and 
performance standards. The Vendor shall notify the 
Purchaser upon completion of the necessary 
changes, modifications, and/or additions and shall 
request the Purchaser to repeat the Acceptance 
Tests until the Goods/Equipments achieve 
acceptance. 
 
 
Section 7. PRICE OF AGREEMENT 
 
7.1 The firm fixed price of the present Agreement is 
indicated in Addendum no. 2 of this Agreement. 
 
7.2 Payments of Goods/Services/Equipments shall 
be made according to Article 6.1 within 30 calendar 
days after delivery of goods/services/equipments, 
based on payment invoice, fiscal invoice, 
documents signed by each beneficiary of the 
Purchaser (fiscal invoices and acceptance 
documents).  The payments will be calculated and 
paid in MDL using the official exchange rate 
established by National Bank of Moldova (NBM) in 
relation to the US Dollar (USD) at the date when the 
fiscal invoice (s) is(are) issued by the Vendor.  
 
 
7.3 The Purchaser reserves the right to make 
additional orders to those indicated in Addendum 
no. 2 of this Agreement.  
 
7.4 This is a firm fixed price (FFP)purchase 
agreement in the amount of XXX MDL. No additional 
sums will be payable for any escalation in the cost 
of materials, equipment or labor, or because of the 
Vendor’s failure to properly estimate or accurately 
predict the cost or difficulty of achieving the results 
required. IREX will not adjust the purchase 
agreement firm fix price due to fluctuations in 
currency exchange rates.  
 
 
The Vendor assumes the risk of changing the 
circumstances that were the basis for concluding the 
contract, including, but not limited to, the exchange 
rate, logistics, means of transport, the supplier's 
suppliers, etc.  
 
 IREX will only make changes in the agreement 
deliverable schedule to complete, via a modification, 
due to changes made by IREX in the work to be 
performed, or by delays caused by IREX or, at 
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urmează a fi efectuată sau a întârzierilor cauzate de 
IREX sau, la discreția exclusivă a IREX, din motive 
externe care nu ar putea să fie prevăzute în mod 
rezonabil și/sau sunt în afara controlului Vânzătorului.   

IREX’s sole discretion, for external reasons that 
could not reasonably be predicted and/or are 
outside of the Vendor’s control. 
    

Articolul 8. PENALITĂŢI 
 

8.1 Partea lezată într-un drept al ei poate cere 
repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel. În 
cazul încălcării de către Vânzător a termenului de 
executare a oricărei din obligaţiile enumerate în acest 
Contract și în Anexele prezentului Contract, acesta va 
fi obligat la plata unei penalităţi de întîrziere în mărime 
de 1% din valoarea contractului indicată în pct. 7.4. și 
Anexa nr. 2, pentru fiecare zi de întîrziere. Penalitatea 
se calculează de la prima zi de întârziere, fără a fi 
necesară o preavizare sau notificare prealabilă. 
 
Părţile convin, că mărimea penalităţii poate să 
depăşească prejudiciul cauzat.  
 
Achitarea penalităţii nu scuteşte debitorul de 
executarea obligaţiei pentru încălcarea căreia a fost 
încasată penalitatea. 
 
Încasarea penalităţii nu lipseşte partea păgubită de 
dreptul de a cere despăgubiri în mărimea prejudiciului 
cauzat. 
 
8.2 În cazul încălcării de către Vânzător a altor 
prevederi contractuale, Cumpărătorul îi va face o 
notificare scrisă. Dacă fără motive întemeiate, în timp 
de 15 zile lucrătoare de la notificare Vânzătorul nu va 
corecta încălcarea notificată, Cumpărătorul va fi în 
drept să iniţieze procedura de reziliere a Contractului 
şi va putea pretinde de la Vânzător despăgubiri în 
conformitate cu legislaţia în vigoare a RM. 

 
8.3 În cazul încălcării de către Cumpărător a unor 
prevederi contractuale, Vânzătorul îi va face o 
notificare scrisă. Dacă în timp de 15 zile lucrătoare de 
la notificare  Cumpărătorul nu va corecta încălcarea 
notificată, Vânzătorul va fi în drept să iniţieze 
procedura de desfacere a Contractului şi va putea 
pretinde de la Cumpărător despăgubiri în conformitate 
cu legislaţia în vigoare a RM. 
 

7 
8.4 STOP WORK. Fără a aduce atingere oricăror alte 
prevederi ale prezentului Contract, Cumpărătorul 
poate suspenda, prin notificare către Vânzător, toate 
sau orice parte a Serviciilor, Vânzătorul va întrerupe 
toate aceste Servicii imediat după primirea notificării 
Cumpărătorului și va relua prompt Serviciile după 
primirea instrucțiunii de la Cumpărător, de a merge 
mai departe. În cazul în care Vânzătorul suportă 
costuri după stoparea serviciilor, Vânzătorul trebuie 
să transmită Cumpărătorului un buget despre 
costurile suportate, în termen de cinci zile lucrătoare 
de la primirea notificării. Compensația totală acordată 
Vânzătorului nu trebuie să depășească costurile 

 Section 8. PENALTIES 
 

8.1 The injured Party may claim full compensation 
for the damage caused thereby. In the event of 
breach by the Vendor of the terms of execution of 
any of the obligations listed in this Agreement and 
its Addendums within established terms, the Vendor 
shall be obliged to pay a penalty of 1% of the amount 
indicated in Article 7.4 and Addendum no. 2, for 
each day of delay. The penalty is calculated from the 
first day of delay without requiring a pre-warning or 
prior notice. 
 
The Parties agree that the amount of the penalty 
may exceed the damage caused. 

 
Payment of the penalty does not relieve the debtor 
of the execution of the obligation for the breach of 
which the penalty has been received. 
 
Collecting the penalty does not deprive the 
damaged party of the right to claim damages in the 
amount of the damage caused. 
 
8.2 In case of breach by the Vendor of other 
contractual provisions of this agreement, the 
Purchaser shall make a written notification. If, within 
15 business days of the notification, the Vendor fails 
to remedy the notified breach, the Purchaser may 
dissolve the agreement and shall be entitled to claim 
damages from the Vendor in accordance with the 
appropriate Moldovan legislation. 

 
8.3 In the event of a breach by the Purchaser of the 
agreement provisions, the Vendor shall make a 
written notification thereof. If the Purchaser fails to 
correct the violation within 15 working days from the 
notification, the Vendor will be entitled to initiate the 
procedure for the sale of the  agreement and will be 
entitled to claim damages from the Purchaser in 
accordance with the appropriate Moldovan 
legislation.  
 
8.4 STOP WORK. Notwithstanding any other 
provision hereof, Purchaser may, by notice to 
Vendor, suspend all or any portion of the Services,  
Vendor shall stop all such Services immediately 
upon receipt of Purchaser’s stop work order and 
shall promptly resume the Services after receipt of 
direction from the Purchaser to proceed. If Vendor 
must incur costs after the stop work order, Vendor 
must submit a budget for the costs to the Purchaser 
within five business days of receiving a stop work 
order.  Total compensation to Vendor shall not 
exceed costs incurred prior to the stop work order, 
and only costs the Purchaser specifically allows in 
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suportate înainte de notificare, și conform costurilor 
pe care Cumpărătorul le permite în mod expres în 
scris. În termen de nouăzeci (90) de zile de la 
Notificarea Stop Work sau în orice prelungire a 
perioadei respective, Cumpărătorul va anula ordinul 
de oprire (stop work) sau va rezilia Serviciile care fac 
obiectul ordinului în conformitate cu clauza de 
reziliere a acestui Vânzător. 
 
8.5 LITIGII: Toate litigiile referitoare la acest contract 
trebuie soluționate pe cale amiabilă în măsura 
posibilităților, în caz contrar, Părțile vor înainta cazul 
către Oficiul de Granturi și Conformitate al IREX. 
 

writing. Within a period of ninety (90) days after a 
Stop Work Order, or within any extension of time, 
the Purchaser shall cancel the stop work order or 
terminate the Services covered by the order in 
accordance with the termination clause of this 
Vendor. 
 
 
 
8.5 DISPUTES: All disputes in connection with this 
agreement shall be settled amicably if at all possible, 
failing which, the Parties shall submit the matter for 
settlement to the IREX Grants and Compliance 
Office. 

 

/8.6 SEPARABILITATE. În cazul în care orice 
angajament sau prevedere a acestui contract este 
invalidă, ilegală sau incapabilă de a fi pusă în aplicare 
prin orice normă de drept, ordin administrativ, decizie 
judiciară sau politică publică, toate celelalte condiții și 
prevederi rămân în vigoare și efective. Niciun 
angajament nu va fi considerat dependent de altul 
dacă nu este stipulat în acest contract. 

 8.6 SEVERABILITY. If any covenant or other 
provision of this agreement is invalid, illegal or 
incapable of being enforced by reason of any rule of 
law, administrative order, judicial decision or public 
policy, all other conditions and provisions shall 
remain in full force and effect. No covenant shall be 
deemed dependent upon any other covenant or 
provisions unless so expressed in this  agreement. 
 

Articolul 9. ALTE CLAUZE 
 
9.1 Prezentul Contract este guvernat de legea 
Republicii Moldova. 
 
9.2 Contractul este întocmit în două exemplare câte 
un exemplar pentru fiecare din părţi, în limba română 
şi engleză, textul în limba engleză avînd prioritate la 
interpretarea Contractului. 
 
9.3 Semnăturile de mai jos atestă faptul că Părţile au 
încheiat prezentul Contract la data de xx (ziua) luna  
2021. 
 
9.4 Prezentul Contract poate fi modificat doar cu 
semnăturile ambelor părți. 
 
9.5 INTRARE ÎN VIGOARE: semnătura persoanei 
autorizate a Vânzătorului se pune obligatoriu în 
spațiul indicat mai jos. Acest contract nu va intra în 
vigoare până când reprezentanții autorizați a ambelor 
părți nu-și vor pune semnăturile pe originalul acestui 
document. 
 
 

9.6 Vânzătorul este un contractor independent care 
execută contractul. Contractul nu creează nici o 
agenție, parteneriat, asociație comercială sau altă 
relație între Părțile contractului. 
 
9.7 Vânzătorul și furnizorii acestuia trebuie sa fie 
înregistrați ca persoane juridice pe teritoriul unei țări 
eligibile și operează în conformitate cu prevederile 
legislației țării. 
 
 
 

 Section 9. OTHER PROVISIONS 
 
9.1 The present agreement is governed by the law 
of the Republic of Moldova. 
 
9.2 The present agreement is drawn in two copies, 
one copy for each party, in Romanian and English, 
the English text has priority in the interpretation of 
the agreement. 
 
9.3 The signatures below certify that the Parties 
have concluded the present agreement on date, 
month, 2021.  
 
9.4 All changes to this agreement must be in writing 
and signed by both Parties.    
 
9.5 EFFECTIVITY: The signature of an authorized 
official of the Vendor's Organization is required in 
the space provided below. This agreement shall not 
be in effect until the authorized representatives of 
both parties have affixed their respective signatures 
to an Original of this document. 
 

9.6 The Vendor shall be an independent contractor 
performing the agreement. The Agreement does not 
create any agency, partnership, joint venture, or 
other relationship between the parties to the 
agreement.  
 
9.7 The Vendor and its suppliers shall be registered 
in an eligible country and operates in conformity with 
the provisions of the laws of the country. 
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CUMPĂRĂTOR 

 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica 

Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi 

Schimburi Internaționale „IREX”, (AO IREX 

Moldova), Programul Comunitatea Mea  

 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare 202, MD-2004 
Tel. +373 22 22 29 92 
Cod Fiscal: XXX 
IBAN: XXXL 
Cod bancar: XX 
XXX 
în persoana domnului XXX, Director de program, pe 
de o parte  

 

VÂNZĂTOR 

 

Vânzătorul: XXX 
Director:  XXX 
Adresa:  xx, xxx 
Tel.:  (+373) xxx 
Email:  
Cod fiscal:  XXX 
IBAN:  XXX 
Cod bancar:  XXX 
XXX 
 

  

 

PURCHASER 

 

Public Association International Research & 

Exchanges Board, Representation in Moldova 

“IREX” (PA IREX Moldova), within Comunitatea 

Mea Program  

 

Located at: 202 Stefan cel Mare BLVD., Chisinau, 
Republic of Moldova, MD-2004 
Tel.: +373 22 22 29 92  
Fiscal Code: XXX 
IBAN: XXX 
Bank code: XXX 
XXX 
represented by Mr. XXX, Chief of Party, on one hand 
 
 

VENDOR 

 

Vendor: XXX 
Director: XXX  
Address: xxxx 
Tel.: (+373) xxxx 
Email:  
Fiscal Code:  XXX 
IBAN:  XXX 
Bank code:  XXX 
XXX 
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Cumpărătorul/Purchaser:  Vânzătorul/Vendor: 

International Research and Exchanges Board 
(IREX) 

  

XXX/XXX 

 

   
Semnătura persoanei autorizate / Signature 
of Authorized Person 

  
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person 

    

Nume/Name 
  Nume/Name 

    

Poziția/Title  Poziția/Title 

   

Data/Date  Data/Date 

 
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (PA 
IREX MD)  

  
  

Semnătura persoanei autorizate / Signature 
of Authorized Person 
  
   

Nume/Name  
 
Chief-of-Party/Director de Program, PA IREX 
Moldova  

Poziția/Title  
  

Data/Date  
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Anexa nr. 1 la 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 
Nr. FY21-CM-XXX (0X) 

 Addendum no. 1 to the 
PURCHASE AGREEMENT 

 No. FY21-CM-XXX (0X) 

EXPUNERE:  
Serviciile prestate conform contractului nu pot fi utilizate 
pentru elaborarea şi crearea unei publicaţii de distribuire.  

 

 CONTENT: 
The services executed according to the agreement may 
not be used to develop a publication for distribution. 
 

1. CONFIDENŢIALITATE SI PUBLICITATE  

1.1. Dumneavoastră ați fost selectat pentru a participa în 
acest proiect la discreția IREX Moldova.  

 
1.2 IREX poate fi obligat să pună la dispoziția Vânzătorului 
informaţie de ordin proprietar sau confidențial. Vânzătorul 
se obligă să nu divulge această informaţie părţilor 
neautorizate. Mai mult, Vânzătorul va returna toată 
informaţia către Cumpărător, la solicitarea Cumpărătorului 
sau la momentul încetării contractului, în dependenţă de 
care caz survine primul. Cu excepția cazului în care IREX 
a aprobat altfel, materialele scrise, cărțile, articolele, 
programe de calculator, bazele de date, și alte materiale 
de orice natură supuse protecției drepturilor de autor și 
reduse la o formă tangibilă în întregime sau parțial de către 
Vânzător, în cursul prestării serviciilor către IREX se 
consideră lucru realizat pentru închiriere.  
 
1.3 Confidenţialitatea Informaţiilor - Informaţiile pe care 
le schimbă Părţile în legătură cu termenii prezentului 
Contract vor constitui “Informaţii Confidenţiale” şi vor fi 
păstrate strict confidenţial de către Vânzător şi 
Cumpărător. 
 
1.4 Durata confidenţialităţii - Obligaţiile referitoare la 
confidenţialitate, stabilite prin prezentul Contract vor 
rămâne valide pentru o perioada de 12 de luni de la 
încetarea prezentului Contract.  
 

 1. CONFIDENTIALITY AND RIGHTS TO DATA 
1.1 You have been selected to participate in this Project 
at the discretion of the IREX Moldova 
 
1.2 IREX may be required to make available to Vendor 
certain information deemed to be Proprietary and 
Confidential information. Vendor hereto agrees not to 
disclose such Proprietary Information to unauthorized 
parties. Further, Vendor shall return all Proprietary 
Information to the Purchaser upon Purchaser’s request 
or upon termination of this agreement, whichever occurs 
first. Unless otherwise approved by IREX, all writings, 
books, articles, computer programs, databases, and 
other material of any nature whatsoever that are subject 
to copyright protection and reduced to tangible form in 
whole or in part by Vendor in the course of the services 
to IREX shall be considered a work made for hire.   
 
 
1.3 Confidentiality of information – The information 
exchanged among parties for the performance of this 
agreement and related to court proceedings shall 
constitute “Confidential Information” and shall not be 
disclosed by the Vendor and by the Purchaser.  
 
1.4 Term Confidentiality – The obligations related to 
confidentiality provided in the present agreement shall 
remain valid for a period of 12 months after the 
termination of the present agreement.  
 

2. GRATUITĂŢI ŞI CORUPŢIE 
Vânzătorul nu se va implica în practici de corupţie (inclusiv 
oferirea, transmiterea, primirea sau solicitarea oricărui 
obiect de valoare cu scopul de a influenţa acţiunea oricărui 
funcţionar public sau angajat al Cumpărătorului) sau în 
practici frauduloase (incluzând, fără limitare, prezentarea 
greșită a faptelor pentru a influența o practică de achiziții 
sau executarea sau administrarea subcontractului sau a 
Premiului Prime, în detrimentul real sau potențial al IREX, 
USAID sau al Guvernului SUA). În special, Vânzătorul 
reprezintă şi garantează că el: a) nu au fost şi nu se va 
implica în mituirea funcţionarilor locali sau din străinătate 
în legătură cu orice subiect; şi b) aplică şi respectă o 
politică ce interzice mituirea funcţionarilor locali sau din 
străinătate. 
 
 
 

 2. GRATUITIES & CORRUPTION 
Vendor will not engage in any corrupt practice (including, 
without limitation, the offering, giving, receiving or 
soliciting of anything of value to influence the action of 
any public official or any officer or employee of 
Purchaser) or fraudulent practice (including, without 
limitation, misrepresentation of facts in order to influence 
a procurement practice or the execution or 
administration of the subcontract or the Prime Award, to 
the actual or potential detriment of IREX, USAID or the 
U.S. Government). In particular, Vendor represents and 
warrants that it: a) have not and will not engage in the 
bribery of local or foreign officials in connection with any 
matter; and b) maintain and enforce a policy that 
prohibits bribery of local or foreign officials. 
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3. TERORISM 
Vânzătorul confirmă familiarizarea sa cu Ordinele 
Executive şi legile SUA ce interzic tranzacții și 
aprovizionarea cu resurse în susţinerea indivizilor sau 
organizaţiilor asociate cu terorismul. Este 
responsabilitatea legală a contractantului/beneficiaarului 
să asigure respectarea acestor Ordine și legi executive. 
Această prevedere trebuie inclusă în toate contractele 
emise prin prezentul contract. (Text complet disponibil la 
adresa: https://www.state.gov/executive-order-13224/). 
 
4. REGULI DE ELIGIBILITATEA USAID PENTRU 
PROCURAREA DE BUNURI ȘI SERVICII (MAI 2020) 
a. Această clauză nu se aplică bunurilor sau serviciilor pe 
care contractantul le furnizează cu fondurile sale private, 
ca parte a unei cerințe de contribuție sau cu veniturile din 
program generate în temeiul acestui contract IREX. 
b. Produse și servicii neeligibile și interzise: 
(1) Produsele și serviciile neeligibile. Vânzătorul nu trebuie, 
în niciun caz, să procure vreunul dintre următoarele bunuri 
în cadrul prezentului contract: 
(i) Echipamente militar, 
(ii) Echipamente de supraveghere, 
(iii) Mărfuri și servicii pentru susținerea poliției sau a altor 
activități de aplicare a legii, 
(iv) Echipamente și servicii de avort, 
(v) Echipamente de lux și jocuri de noroc, sau 
(vi) Echipamente pentru modificarea vremii. 
(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană fizică 
care nu respectă cerințele din Dispozițiile Standard, 
"Excluderea și suspendarea" incluse în dispozițiile 
standard, " Prevenirea  Tranzacțiilor cu, sau Furnizarea de 
Resurse sau Sprijinul către Grupuri sau Persoane 
Sancționate", această firmă sau persoană fizică nu trebuie 
să fie utilizată pentru a furniza produse sau servicii 
finanțate în baza acestui contract. 
(3) Produse restricționate. Vânzătorul trebuie să obțină 
aprobarea scrisă în prealabil de la IREX, sau să respecte 
procedurile necesare în temeiul unei derogări aplicabile, 
așa cum prevede IREX, atunci cînd achiziționează oricare 
dintre următoarele produse: 
(i) Mărfuri agricole, 
(ii) Autovehicule, 
(iii) Farmaceutice, 
(iv) Pesticide, 
(v) Echipament folosit, 
(vi) Proprietate excesivă în proprietatea guvernului S.U.A., 
sau 
(vii) Îngrășămînt. 
 

c. Sursă și Naționațitate: 

Cu excepția cazului în care poate fi aprobat în prealabil de 
către GCO, toate mărfurile și serviciile care vor fi din banii 
USAID în cadrul acestui contract trebuie să provină din 
codul geografic autorizat specificat în acest contract și 
trebuie să îndeplinească cerințele de sursă și naționalitate 
stabilite în 22 CFR 228. În cazul în care codul geografic nu 
este specificat, codul geografic autorizat este 110. Atunci 
cînd valoarea totală a achizițiilor pentru produse și servicii 
pe parcursul duratei de viață a acestui contract este 

3. TERRORISM  
The Vendor is reminded that U.S. Executive Orders and 
U.S. law prohibits transactions with, and the provision of 
resources and support to, individuals and organizations 
associated with terrorism. It is the legal responsibility of 
the contractor/recipient to ensure compliance with these 
Executive Orders and laws. This provision must be 
included in all  agreements issued under this contract. 
(Complete text available at: 
https://www.state.gov/executive-order-13224/).  
 
4. USAID ELIGIBILITY RULES FOR PROCUREMENT 
OF COMMODITIES AND SERVICES (MAY 2020) 
a. This provision is not applicable to commodities or 
services that the recipient provides with private funds as 
part of a cost-sharing requirement, or with Program 
Income generated under the IREX award. 
 
b. Ineligible and Restricted Commodities and Services: 
(1) Ineligible Commodities and Services. The Vendor 
must not, under any circumstances, procure any of the 
following under this award: 
(i) Military equipment, 
(ii) Surveillance equipment, 
(iii) Commodities and services for support of police or 
other law enforcement activities, 
(iv) Abortion equipment and services, 
(v) Luxury goods and gambling equipment, or 
(vi) Weather modification equipment. 
(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do 
not comply with the requirements in Standard Provision, 
“Debarment, and Suspension” and Standard Provision, 
“Preventing Transactions with, or the Provision of 
Resources or Support to, Sanctioned Groups and 
Individuals” must not be used to provide any 
commodities or services funded under this Agreement. 
(3) Restricted Commodities. The Vendor must obtain 
prior written approval from IREX, or comply with required 
procedures under an applicable waiver, as provided by 
IREX when procuring any of the following commodities: 
 

(i) Agricultural commodities, 
(ii) Motor vehicles, 
(iii) Pharmaceuticals, 
(iv) Pesticides, 
(v) Used equipment, 
(vi) U.S. Government-owned excess property, or 
(vii) Fertilizer. 
 
 
c. Source and Nationality: 
 

Except as may be specifically approved in advance by 
IREX, all commodities and services that will be 
reimbursed by USAID under this award must be from the 
authorized geographic code specified in this award and 
must meet the source and nationality requirements set 
forth in 22 CFR 228. If the geographic code is not 
specified, the authorized geographic code is 110. When 
the total value of procurement for commodities and 
services during the life of this award is valued at 
$250,000 or less, the authorized geographic code for 

https://www.state.gov/executive-order-13224/
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evaluată la 250,000 USD sau mai puțin, codul geografic 
autorizat pentru achiziționarea tuturor bunurilor și serviciile 
care vor fi acceptate în cadrul acestui contract este codul 
935. Pentru o listă actuală de țări din cadrul fiecărui cod 
geografic, consultați: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
d. Ghidul privind eligibilitatea anumitor mărfuri și servicii 
poate fi obținut de la IREX. 
 
În cazul în care IREX determină că Vânzătorul a 
achiziționat produse sau servicii în cadrul acestui contract 
contrare cerințelor acestei prevederi și a primit o plată în 
acest scop, IREX poate solicita subcontractantului să 
restituie întreaga sumă a achiziției. 
 
5. PREVENIREA TRANZACȚIILOR CU, SAU 
FURNIZAREA DE RESURSE SAU SPRIJINUL CĂTRE 
GRUPURI SAU PERSOANE SANCȚIONATE (MAI 2020) 
 
Vânzătorul este informat cu privire la faptul că Ordinele 
Executivului din S.U.A. și legea S.U.A. interzic tranzacțiile, 
furnizarea de resurse și sprijinul acordat persoanelor și 
organizațiilor asociate cu terorismul.).  
Pentru desfășurarea activităților menționate în prezentul 
contract, cu excepția cazului în care este autorizat printr-o 
licență eliberată de Oficiul de Control al Activelor Străine 
(OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA, APL-ul 
nu se va implica în tranzacții cu, sau nu va furniza resurse 
sau sprijin către nicio persoană, sau entitate, care este 
subiect al sancțiunilor administrate de OFAC sau de 
Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv orice 
persoană fizică sau entitate care este inclusă pe Lista 
specială a cetățenilor desemnați și persoanelor blocate 
menținută de OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau pe lista 
consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite 
 (https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list). 
 
Vânzătorul va fi responsabil să asigure respectarea 
prevederilor Ordinelor Executive și ale legilor respective. 
 
Orice încălcare a clauzelor sus menţionate va constitui 
motiv pentru rezilierea unilaterală a contractului de către 
IREX. 
 
 Această clauză se va include în toate subcontractele 
încheiate în baza prezentului contract. 
 

6. CERTIFICARE CU PRIVIRE LA PERSOANELE CU 
DIZABILITĂŢI 

Prin semnarea acestui contract Vânzătorul certifică faptul 
că nu discriminează persoanele cu dezabilităţi.  
 

7. CERTIFICARE CU PRIVIRE LA POLITICILE 
PUBLICE 

Furnizorul nu se va angaja, direct sau indirect, în lobby sau 
propagandă îndreptată spre influențarea deciziilor de 

procurement of all goods and services to be reimbursed 
under this award is code 935. For a current list of 
countries within each geographic code, see: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
 
 
d. Guidance on the eligibility of specific commodities and 
services may be obtained from IREX. 
 
If IREX determines that the Vendor has procured any 
commodities or services under this award contrary to the 
requirements of this provision, and has received 
payment for such purposes, IREX may require the 
subrecipient to refund the entire amount of the purchase. 
  
5. PREVENTING TRANSACTIONS WITH, OR THE 
PROVISION OF RESOURCES OR SUPPORT TO, 
SANCTIONED GROUPS AND INDIVIDUALS (MAY 
2020)  
 

The Provider is reminded that U.S. Executive Orders 
and U.S. law prohibits transactions with, and the 
provision of resources and support to, individuals and 
organizations associated with terrorism.  
 
In carrying out activities under this award, except as 
authorized by a license issued by the Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of 
Treasury, the LPA will not engage in transactions with, 
or provide resources or support to, any individual or 
entity that is subject to sanctions administered by OFAC 
or the United Nations (UN), including any individual or 
entity that is included on the Specially Designated 
Nationals and Blocked Persons List maintained by 
OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) or on the 
UN Security Council consolidated list  
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list). 
 
It is the legal responsibility of the Provider to ensure 
compliance with these Executive Orders and laws.  
 
Any violation of the above will be grounds for unilateral 
termination of the agreement by IREX. 

 
This provision must be included in all subcontracts 
issued under this Agreement. 
 
 
 

6.CERTIFICATION ON DISABILITIES  

 
By signing the agreement, the Vendor certifies that it 
does not discriminate against persons with disabilities. 

 
7.CERTIFICATION ON LOBBING 
 
The Vendor shall not engage, directly or indirectly, in 
lobbying or propaganda directed at influencing public 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
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politică publică a Guvernului Statelor Unite sau a oricărui 
stat sau localitate a acestora; cu toate acestea, această 
dispoziție nu poate fi interpretată astfel încât să reducă 
dreptul de a exercita aceeași libertate de exprimare ca fiind 
protejată de Primul amendament la Constituția Statelor 
Unite, atât timp cât o astfel de organizație nu utilizează 
fonduri prevăzute în prezentul acord în exercitarea unui 
astfel de drept. 
 

 

8.  CĂLĂTORII ȘI TRANSPORT AERIAN 
INTERNAȚIONAL (DECEMBRIE 2014) 

COSTURI DE CĂLĂTORIE 
 
Toate costurile de călătorie trebuie să respecte principiile 
costurilor aplicabile și trebuie să fie în concordanță cu cele 
permise în circumstanțe similare în cadrul activităților  
beneficiarului nefinanțate de USAID. Costurile suportate 
de angajați și manageri pentru călătorie, inclusiv tarifele 
aeriene, costurile de cazare, alte subzistențe și cheltuieli 
incidentale, pot fi considerate rezonabile și permise numai 
în măsura în care aceste costuri nu depășesc tarifele 
rezonabile permise în mod normal de către Cumpărător în 
operațiunile sale, ca urmare a politicii de călătorie scrisă a 
organizației beneficiare și se situează în limitele stabilite de 
principiile de cost aplicabil. 
 
În absența unei politici scrise rezonabile cu privire la 
costurile de călătorie internaționale, standardul pentru 
determinarea rezonabilității rambursării pentru costurile de 
călătorie internațională va fi Regulamentele Standardizate 
(Civili Guvernamentali, Zone Externe (Străine), publicate 
de Departamentul de Stat al SUA cu modificările periodice. 
Cel mai actual Regulament Standardizat privind cheltuielile 
de călătorie sau deplasare internațională pot fi obținute de 
la RC. În cazul în care costul transportului cu avionul 
depășește tarifele aeriene comerciale obișnuite standard 
(autocar sau echivalentul) sau tarifele aeriene cu cel mai 
mic discount comercial, beneficiarul trebuie să 
documenteze una dintre excepțiile permise din principiile 
de cost aplicabile. 
 
RESTRICȚIILE LEGII FLY AMERICA  
 
Vânzătorul trebuie să utilizeze Companiile Aeriene cu 
Steagul S.U.A. pentru transportarea aeriană internațională 
(inclusiv bunuri personale) finanțată de această finanțare 
în conformitate cu Legea Fly America și regulamentele 
sale de implementare în măsura în care serviciul prestat 
de acești transportatori este disponibil. 
În cazul în care beneficiarul selectează o companie 
aeriană alta decît o Companie Aeriană cu Drapelul 
American de transportare aeriană internațională, pentru ca 
costurile acestor servicii de transportare aeriană 
internațională să fie admisibile, beneficiarul trebuie să 
documenteze această transportare în conformitate cu 
prezenta dispoziție și să păstreze această documentație în 
baza Dispoziției Standard, „Contabilitate, Audit și 
Evidențe”. Documentația trebuie să invoce unul din 
următoarele motive sau altă excepție în temeiul Legii Fly 
America: 

policy decisions of the Government of the United States 
or any state or locality thereof; provided however, that 
this provision shall not be construed so as to abridge the 
right to exercise the same freedom of speech as is 
protected by the First Amendment to the United States 
Constitution, so long as such organization does not use 
funds provided under this agreement in exercising such 
right.  
 
8.TRAVEL AND INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORTATION (DECEMBER 2014) 
 
TRAVEL COSTS 
 

All travel costs must comply with the applicable cost 
principles and must be consistent with those normally 
allowed in like circumstances in the recipient's non-
USAID-funded activities. Costs incurred by employees 
and officers for travel, including air fare, costs of lodging, 
other subsistence, and incidental expenses, may be 
considered reasonable and allowable only to the extent 
such costs do not exceed reasonable charges normally 
allowed by the recipient in its regular operations as the 
result of the recipient organization’s written travel policy 
and are within the limits established by the applicable 
cost principles. 
 
In the absence of a reasonable written policy regarding 
international travel costs, the standard for determining 
the reasonableness of reimbursement for international 
travel costs will be the Standardized Regulations 
(Government Civilians, Foreign Areas), published by the 
U.S. Department of State, as from time to time 
amended. The most current Standardized Regulations 
on international travel costs may be obtained from the 
AO. In the event that the cost for air fare exceeds the 
customary standard commercial airfare (coach or 
equivalent) or the lowest commercial discount airfare, 
the recipient must document one of the allowable 
exceptions from the applicable cost principles. 
 
 
FLY AMERICA ACT RESTRICTIONS 
 
The Vendor must use U.S. Flag Air Carriers for all 
international air transportation (including personal 
effects) funded by this award pursuant to the Fly 
America Act and its implementing regulations to the 
extent service by such carriers is available. 
 
In the event that the recipient selects a carrier other than 
a U.S. Flag Air Carrier for international air transportation, 
in order for the costs of such international air 
transportation to be allowable, the recipient must 
document such transportation in accordance with this 
provision and maintain such documentation pursuant to 
the Standard Provision, “Accounting, Audit and 
Records.” The documentation must use one of the 
following reasons or other exception under the Fly 
America Act: 
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Beneficiarul utilizează un operator de transport aerian cu 
drapelul Uniunii Europene (UE), care este o companie 
aeriană operînd dintr-o țară UE care a semnat Acordul 
SUA-UE „Open Skies” 
(http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ata/i/ic/170684.htm).  
 
Călătorie efectuată către sau din una dintre următoarele 
țări cu o companie aeriană a acelei țări atunci cînd nu 
există în vigoare nici un tarif stabilit în baza unui contract 
de parteneriat între orașe pentru acel tronson (a se vedea 
http://apps.fas.gsa.gov/citypairs/search/): 
Australia cu o companie aeriană australiană, Elveția cu o 
companie aeriană elvețiană sau Japonia cu o companie 
aeriană japoneză. 
Doar pentru un anumit tronson al unui rute pe care nici o 
Companie Aeriană cu Drapelul S.U.A. nu oferă servicii de 
transportare aeriană; 
Pentru o călătorie de 3 ore sau mai puțin, utilizarea unei 
Companii Aeriene cu Drapelul S.U.A. cel puțin dublînd 
timpul de călătorie; 
În cazul în care Compania Aeriană cu Drapelul S.U.A. 
oferă servicii directe, iar utilizarea Companiei Aeriene cu 
Drapelul S.U.A. ar crește timpul de călătorie cu mai mult 
de 24 ore; sau 
În cazul în care Compania Aeriană cu Drapelul S.U.A. nu 
oferă servicii directe. 
Utilizarea Transportatorului Aerian cu drapelul S.U.A. 
crește numărul de schimbări ale aeronavelor cu 2 sau mai 
multe;  
Utilizarea Transportatorului Aerian cu drapelul S.U.A.  
prelungește timpul de călătorie cu 6 ore sau mai mult; sau  
Utilizarea Transportatorului Aerian cu Drapelul S.U.A. 
necesită o escală la o schimbare peste mări de 4 ore sau 
mai mult. 
 
DEFINIȚII 
Termenii folosiți în această prevedere au următoarele 
semnificații: 
„Costuri de călătorie” înseamnă cheltuieli pentru transport, 
cazare, de subzistență (masă și neprevăzute), și 
cheltuielile aferente suportate de angajați care au statut de 
călătorie în interes de afacere oficială a beneficiarului 
pentru orice călătorie în afara țării unde este situată 
organizația. „Costurile de călătorie” nu includ cheltuielile 
suportate de către angajații care nu sunt în interes de 
afacere oficială a beneficiarului, cum ar fi călătoriile de 
odihnă și recuperare (R&R) oferite ca parte a pachetului de 
beneficii al unui angajat, pachet care este în conformitate 
cu personalul, precum și cu politicile și procedurile de 
călătorie ale beneficiarului. 
„Transportare aeriană internațională” înseamnă călătorie 
aeriană internațională a persoanelor fizice (și a lucrurilor 
lor personale) sau transportarea de mărfuri pe cale 
aeriană între un punct de locație din Statele Unite și un 
punct de destinație în afara acestora, sau între două 
puncte de locație, ambele fiind în afara Statelor Unite. 
„Companie Aeriană cu Drapelul S.U.A.” înseamnă un 
transportator aerian inclus pe lista emisă de Departamentul 
de Transport al S.U.A. la adresa: 
http://ostpxweb.dot.gov/aviation/certific/certlist.htm.  
 

The recipient uses a European Union (EU) flag air 
carrier, which is an airline operating from an EU country 
that has signed the US – EU “Open Skies” agreement 
(http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ata/i/ic/170684.htm). 
 
 
Travel to or from one of the following countries on an 
airline of that country when no city pair fare is in effect 
for that leg (see  
 
http://apps.fas.gsa.gov/citypairs/search/):  
Australia on an Australian airline, Switzerland on a 
Swiss airline, or Japan on a Japanese airline; 
 
Only for a particular leg of a route on which no US Flag 
Air Carrier provides service on that route; 
 
For a trip of 3 hours or less, the use of a US Flag Air 
Carrier at least doubles the travel time; 
 
If the US Flag Air Carrier offers direct service, use of the 
US Flag Air Carrier would increase the travel time by 
more than 24 hours; or 
 
If the US Flag Air Carrier does not offer direct service. 
 
Use of the US Flag Air Carrier increases the number of 
aircraft changes by 2 or more; 
 
Use of the US Flag Air Carrier extends travel time by 6 
hours or more or Use of the US Flag Air Carrier requires 
a layover at an overseas interchange of 4 hours or more.  
 
 
 
DEFINITIONS 
The terms used in this provision have the following 
meanings: 
“Travel costs’’ means expenses for transportation, 
lodging, subsistence (meals and incidentals), and 
related expenses incurred by employees who are on 
travel status on official business of the recipient for any 
travel outside the country in which the organization is 
located. “Travel costs” do not include expenses incurred 
by employees who are not on official business of the 
recipient, such as rest and recuperation (R&R) travel 
offered as part of an employee’s benefits package that 
are consistent with the recipient’s personnel and travel 
policies and procedures. 
 
“International air transportation" means international air 
travel by individuals (and their personal effects) or 
transportation of cargo by air between a place in the 
United States and a place outside thereof, or between 
two places both of which are outside the United States. 
 
"U.S. Flag Air Carrier" means an air carrier on the list 
issued by the U.S. Department of Transportation at 
http://ostpxweb.dot.gov/aviation/certific/certlist.htm.  
 
 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ata/i/ic/170684.htm
http://apps.fas.gsa.gov/citypairs/search/)
http://ostpxweb.dot.gov/aviation/certific/certlist.htm
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ata/i/ic/170684.htm
http://apps.fas.gsa.gov/citypairs/search/
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Serviciile prestate de Compania Aeriană cu Drapelul 
S.U.A. includ, de asemenea, un serviciu prestat în baza 
unui acord de partajare a codurilor cu un alt transportator 
aerian atunci cînd biletul sau documentația pentru un bilet 
electronic identifică codul indicator și numărul de zbor al 
companiei aeriene cu drapelul S.U.A. 
 
În sensul acestei dispoziții, termenul „Statele Unite (ale 
Americii)” include cele cincizeci de state, Commonwealth-
ul din Puerto Rico, posesiunile Statelor Unite și Districtul 
Columbia. 
 
 
 

9.  TRANSPORTAREA PESTE OCEAN A MĂRFURILOR 
(IUNIE 2012) 

Înainte de încheierea unui contract pentru transportarea 
peste ocean a mărfurilor cumpărate sau finanțate din 
fonduri USAID în baza acestei finanțări, beneficiarul 
trebuie să contacteze biroul de mai jos pentru a stabili 
drapelul și clasa navei care urmează să fie utilizată pentru 
expediere: 
U.S. Agency for International Development, Bureau for 
Management 
Office of Acquisition and Assistance, Transportation 
Division 1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523  
Email: oceantransportation@usaid.gov 
 
10. COSTURI EXCLUSE 
Costurile incluse în preţ nu pot include achitarea călătoriilor 
internaţionale sau achiziţionarea bunurilor de peste 5,000 
USD per tranzacţie. Adiţional, costurile nu pot include 
transportarea internaţională a bunurilor pe cale aeriană 
sau acvatică, cercetarea pe subiecţi umani, cercetarea pe 
animale, formare în afara ţării cooperante, recrutarea sau 
angajarea angajaţilor sau consultanţilor din SUA, 
contractarea cu organizaţii guvernamentale străine, 
participarea la conferinţe internaţionale, sau supliniri la 
salariu pentru angajaţii guvernului Republicii Moldova. 
Dacă Vânzătorul solicită oricare dintre aceste cheltuieli, ele 
trebuie să fie aprobate anterior în scris de către 
Cumpărător.  
 

U.S. Flag Air Carrier service also includes service 
provided under a code share agreement with another air 
carrier when the ticket, or documentation for an 
electronic ticket, identifies the U.S. flag air carrier’s 
designator code and flight number. 
 
 
For this provision, the term “United States” includes the 
fifty states, Commonwealth of Puerto Rico, possessions 
of the United States, and the District of Columbia. 
 
 
 
 

9. OCEAN SHIPMENT OF GOODS (JUNE 2012) 
 
Prior to contracting for ocean transportation to ship 
goods purchased or financed with USAID funds under 
this award, the recipient must contact the office below to 
determine the flag and class of vessel to be used for 
shipment: 
 
U.S. Agency for International Development, Bureau for 
Management 
Office of Acquisition and Assistance, Transportation 
Division 1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523  
Email: oceantransportation@usaid.gov 
 
  
10. EXCLUDED COSTS 
The costs included in the price may not include 
international travel, or purchase of goods greater than 
$5,000 per transaction. Additionally, costs may not 
include international transportation of goods by air or 
ocean; human subjects research, animal research, 
training outside the Cooperating country, recruitment or 
employment of US employees or consultants, 
contracting with foreign government organizations, 
attendance at international conferences, or salary 
supplements for Republic of Moldova government 
employees. If Vendor requires any such expenses they 
must be previously approved in writing by Purchaser. 

11. EXCLUSIVITATE ȘI SUSPENDARE 
 

Plata către Vânzător prevăzută în contract va constitui 
unica plata în legătură cu servicii şi Vânzătorul nu va 
accepta în propriul beneficiu niciun comision comercial, 
reducere sau plată similară în legătură cu activităţile 
conform acestui contract. Contractul constituie unicul acord 
dintre părţi asupra acestui subiect şi înlocuieşte orice acord 
sau discuţie anterioară.   

 
 

 
11. EXCLUSIVITY AND SUSPERSESSION 

Payment of Vendor described in this agreement shall 
constitute the Vendor’s sole payment in connection with 
the services and, the Vendor shall not accept for their 
own benefit any trade commission, discount or similar 
payment in connection with activities pursuant to this 
agreement. The agreement constitutes the sole 
agreement between the parties on this issue and 
supersedes any earlier agreement or discussion. 
 

12.  AUDIT ȘI ÎNSCRIERI  
 
Vânzătorul este documentat ce măsuri rezonabile au fost 
întreprinse pentru a se asigura că toate achiziţiile atribuite 

 
12. AUDITS & RECORDS 

Vendor shall document that reasonable steps were 
taken to ensure that all purchases charged to the 

mailto:oceantransportation@usaid.gov
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acestui contract sunt la preţuri rezonabile şi din surse 
responsabile. Vânzătorul va duce evidenţa tuturor 
costurilor atribuite acestui contract pe o perioadă de trei ani 
după expirarea acestui contract şi va pune această 
evidenţă la dispoziţia Cumpărătorului, a Donatorului sau a 
reprezentanţilor Donatorului pentru revizuire în orice 
moment. Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a apela la o 
firmă de audit pentru a examina evidenţa financiară a 
Vânzătorului, fără cheltuieli pentru Vânzător, cu scopul de 
a determina, după cum este prevăzut de prezentul acord, 
cel puţin integritatea fiscală a tranzacţiilor fiscale şi 
conformitatea cu legislaţia şi cu normele administrative.  
  
 
13. GARANȚIA SERVICIILOR 
În continuarea şi fără detrimentul altor garanţii date în 
prezentul contract sau exprimate sau presupuse de lege, 
Vânzătorul garantează: că toate serviciile de mai jos vor fi 
de o execuţie îngrijită şi fără defecte, de o calitate 
comercială înaltă şi potrivită pentru scopurile menţionate, 
executate din materiale noi şi bune; că preţurile oferite în 
prezentul acord nu sunt în contrazicere cu legislaţia sau 
regulamentul; şi că personalul tehnic şi managerial alocat 
al Vânzătorului este pe deplin calificat să îndeplinească 
serviciile. Vânzătorul va corecta cu promptitudine orice 
defect sau deficienţă din cont propriu. Garanțiile de mai sus 
constituie condiții de vânzare și se vor extinde și asupra 
Purchaserului Vânzătorului. 
 
14. RAMBURSĂRI 
Vânzătorul este de acord să-i restituie prompt 
Cumpărătorului, chiar şi în absenţa unei solicitări 
preventive de a face acest lucru, orice porţiune din 
fondurile plătite în cadrul acestui contract care a fost 
determinată, de către Cumpărător, Donator, Vânzător, un 
auditor, sau orice reprezentant sau agent al celor 
menţionaţi mai sus, ca fiind cheltuită neconform 
contractului. Adiţional, dacă Cumpărătorul nu specifică 
altfel, Vânzătorul va restitui prompt Beneficiarului toate 
fondurile primite şi necheltuite sau alocate irevocabil 
pentru utilizarea lor imediată, la data expirării sau încetării 
prezentului contract. 
  

16.  15. RESPECTAREA LEGII 

Vânzătorul va despăgubi Cumpărătorul pentru orice 
datorie, penalitate sau orice alte pierderi suportate ori 
impuse pe motiv de violare sau a afirmării violării de către 
Vânzător a legilor aplicabile și obligaţiilor ce rezultă din 
prezentul Contract. Vânzătorului, inclusiv fără limitare, 
legile Republicii Moldova. 
 

agreement are at reasonable prices and from 
responsible sources. Vendor shall also maintain 
complete records of all costs charged to the subcontract 
for a period of three years after the expiration of this 
agreement and make such records available to 
Purchaser, Donor or their representatives for review at 
any time. At no expense to the Vendor, Purchaser 
reserves the right to engage an independent auditing 
firm to examine Vendor financial records as may be 
required under the Agreement to determine, at the 
minimum, the fiscal integrity of financial transactions and 
compliance with law, regulations and administrative 
requirements. 
 
13. WARRANTEE OF SERVICES 
In addition and without prejudice to any or all warranties 
made elsewhere herein or expressed or implied by law, 
Vendor warrants that all Services hereunder shall: be of 
good workmanship and free of defects; be or 
merchantable quality and fit for the purposes intended 
herein; utilize only new and good materials; that prices 
charged herein are not in violation of law or regulation; 
and that Vendor’s assigned technical and management 
personnel are completely qualified to perform the 
Services. Vendor shall promptly correct any defect or 
deficiency at its sole expense. The above warranties 
constitute conditions of sale, and shall extend to 
Vendor’s Purchaser. 
 
14. REFUNDS 
The Vendor agrees to promptly refund to Purchaser, 
even in the absence of a demand therefore, any portion 
of the agreement funds disbursed to it that is determined 
by the Purchaser, Donor, the Vendor itself, an auditor, 
or any representative or agent of the foregoing to have 
been expended in noncompliance with the agreement. 
Additionally, unless otherwise approved by Purchaser, 
Vendor shall promptly refund to Purchaser all funds 
received, but not expended, or irrevocably committed for 
immediate use, on the date of expiration or termination 
of the agreement. 
 
 
15.  COMPLIANCE WITH LAW 
Vendor shall indemnify Purchaser for any liability, 
penalty or other loss incurred or imposed by reason of a 
violation or asserted violation by Vendor of laws 
applicable to the services. The Vendor shall comply with 
all laws applicable to Vendor, including without 
limitation, the laws of the Republic of Moldova. 
 

16. DESPAGUBIRE 
 

Vânzătorul va apăra, compensa, şi proteja IREX, subsidiarii 
IREX, afiliaţii, directorii, ofiţerii, agenţii şi angajaţii IREX, şi 
pe fiecare în parte, şi Donatorul IREX de orice daună, 
deces, proces, reclamaţie sau altă pierdere („Pierdere”), 
inclusiv cheltuieli şi taxe de facto ale avocaţilor, survenite 
din sau în legătură cu acest contract sau încălcarea 

 
17. 16. INDEMNITY 

Vendor shall defend, indemnify and hold IREX, IREX’s 
subsidiaries, affiliates, directors, officers, agents and 
employees, and each of them, and IREX’s Donor 
harmless against any injury, death, suit, claim or other 
loss (“Loss”), including expenses and actual attorneys’ 
fees, arising from or in connection with this subcontract 
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acestuia, cu excepţia cazurilor în care această pierdere a 
rezultat din neglijenţa sau administrarea proastă 
intenţionată a IREX.  
 
 

17. COMPENSĂRI 
IREX poate deduce din orice plată totală sau parțială din 
orice sumă, indiferent dacă este în legătură cu acordul sau 
orice alt acord, acesta determină să i se datoreze de către 
Vânzător. IREX va furniza o notificare scrisă în avans și 
posibilitatea de a comenta ori de câte ori se consideră 
posibilă la discreția sa (dacă prețul, notificarea și 
oportunitatea nu sunt considerate fezabile, IREX va anunța 
ulterior).  

or the breach thereof, except to the extent that such loss 
was caused by the negligence and willful misconduct of 
IREX. 
 
17.OFFSETS 
IREX may deduct from any payment(s) all or part of any 
amount, whether in connection with the agreement or 
any other agreement, it determines to be owed to it by 
Vendor. IREX will provide advance written notice and 
opportunity to comment whenever it deems feasible in 
its sole discretion (if price, notice and opportunity is not 
deemed feasible, IREX will give notice subsequently).  

 
18. TRAFICUL DE PERSOANE (aprilie 2016)            
             
a) Vânzătorul sau angajații acestuia, recrutorii de forță de 
muncă, brokerii sau alți agenți nu trebuie să fie implicați în: 
  
(1) Traficul de persoane (conform definiției Protocolului de 
Prevenire, Suprimare și Pedepsire a Traficării de 
Persoane, în special a Femeilor și Copiilor, suplimentar la 
Convenția ONU);   
 
(2) Actul sexual comercial contra plată în termenii 
prezentului contract; 
(3) Utilizarea muncii forțate în realizarea acestui contract;  
(4) Activități care susțin în mod direct sau anticipat traficul 
de ființe umane, inclusiv următoarele activități: 
i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau altfel refuzul 
accesului unui angajat la documentele sale de identitate 
sau de imigrare; 
ii. Incapacitatea de a asigura transportul de retur sau de a 
plăti costurile de transportare, la cererea angajatului, la 
expirarea contractului de muncă, pentru un angajat dintr-o 
țară din afara Statelor Unite spre țara de unde angajatul a 
fost recrutat, cu excepția următoarelor cazuri: 
 

a) scutirea de la această cerință de a oferi sau plăti 
pentru un astfel de retur este aprobată de USAID în cadrul 
acestui contract; sau  

b) angajatul este victimă a traficului de ființe umane care 
caută servicii pentru victime sau despăgubiri legale în țara 
unde este angajat sau un martor în măsuri de executare în 
traficul ființelor umane;  
  
iii. Ademenirea unei persoane în scopul angajării sau 
oferirea unui loc de muncă, prin intermediul unor pretexte 
false sau fraudate, reprezentanțe sau oferirea unor 
promisiuni în privința angajării; 
iv. Impunerea unor taxe de recrutare pentru angajați; sau 
v. Asigurarea sau amenajarea cu spațiu locativ care nu 
respectă standardele de siguranță și de locuință din țara 
gazdă. 
 
b.  În cazul încălcării prevederilor secțiunii (a) din această 
clauză, agenția USAID este autorizată să rezilieze acest 
contract, fără a suporta penalități, și să întreprindă orice 
alte acțiuni de remediere, conform prevederilor secțiunii 

  
18. TRAFFICKING IN PERSONS (April 2016)  
 
a) The Vendor or its employees, labor recruiters, 
brokers or other agents, must not engage in: 
 
(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to 
Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, 
especially Women and Children, supplementing the UN 
Convention against Transnational Organized Crime) 
during the period of this Agreement;  
(2) Procurement of a commercial sex act during the 
period of this award; 
(3) Use of forced labor in the performance of this award; 
(4) Acts that directly support or advance trafficking in 
persons, including the following acts: 
i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise 
denying an employee access to that employee's identity 
or immigration documents; 
ii. Failing to provide return transportation or pay for 
return transportation costs to an employee from a 
country outside the United States to the country from 
which the employee was recruited upon the end of 
employment if requested by the employee, unless: 
 
    a) exempted from the requirement to provide or pay 
for such return transportation by USAID under this 
award; or  
    b) the employee is a victim of human trafficking 
seeking victim services or legal redress in the country of 
employment or a witness in a human trafficking 
enforcement action; 
 
iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or 
offering employment, by means of materially false or 
fraudulent pretenses, representations, or promises 
regarding that employment; 
iv. Charging employees recruitment fees; or 
v. Providing or arranging housing that fails to meet the 
host country housing and safety standards.  
 
 
b) In the event of a violation of section (a) of this 
provision, IREX is authorized to terminate this award, 
without penalty, and is also authorized to pursue any 
other remedial actions authorized as stated in section 
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1704 (c) a Legii privind autorizarea apărării naționale 
pentru anul fiscal 2013 (publicația L. 112-239, adoptată la 
2 ianuarie 2013). 
 
 
c. În cazul în care valoarea estimată a serviciilor, care se 
vor executa în temeiul unui contract atribuit în afara 
Statelor Unite, depășește 500 000 dolari SUA, Vânzătorul 
va prezenta către Ofițerul Administrare Contracte (OAC) 
certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane, 
punerea în aplicare a Titlului XVII din Legea privind 
autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2013", 
după cum este solicitat înainte de atribuirea contractului, și 
va implementa un plan de conformitate, pentru a preveni 
activitățile descrise mai sus în secțiunea (a) din această 
clauză. Vânzătorul va prezenta o copie a planului de 
conformitate către OAC, la cerere, și va publica conținutul 
util și relevant al planului sau al materialelor conexe pe 
pagina web a Beneficiarului (dacă există) și la locul de 
muncă. 
d.  Planul de conformitate al Vânzătorului va corespunde 
dimensiunii și complexității proiectului, tipului și domeniului 
activităților, inclusiv numărului de cetățeni din afara 
Statelor Unite, care se preconizează să fie angajați. Planul 
va include cel puțin următoarele componente: 
 
(1)  Un program de conștientizare, pentru a informa 
angajații cu privire la interdicțiile legate de traficarea 
persoanelor, incluse în această clauză, precum și 
activitățile interzise și măsurile care vor fi aplicate împotriva 
angajaților pentru încălcarea prevederilor respective. 
 
(2) Un proces de raportare, pentru a permite angajaților să 
declare, fără teamă de represalii, o activitate incompatibilă 
cu politica de interzicere a traficului de ființe umane, 
inclusiv un mijloc care va asigura accesul tuturor 
angajaților la Linia fierbinte globală privind traficul de 
persoane la tel.: 1-844-888-GRATUIT și adresa de e-mail: 
help@befree.org  
(3)  Un plan de recrutare și salarizare, care permite  doar 
utilizarea companiilor de recrutare cu angajați instruiți, 
interzice perceperea taxelor de recrutare de la angajați, și 
asigură faptul că salariile îndeplinesc cerințele legale 
aplicabile în țara gazdă, sau explică orice variație de la 
aceste cerințe.  
(4)  Un plan de cazare, în cazul în care Vânzătorul sau 
orice alt subcontractor intenționează să ofere locuințe sau 
să organizeze cazarea angajaților. Planul de cazare este 
necesar pentru a asigura îndeplinirea tuturor standardelor 
de locuire și de siguranță din țara gazdă. 
(5)  Procedurile elaborate pentru a împiedica orice agent 
sau subcontractor, de orice nivel, care a beneficiat de un 
subgrant de orice valoare în dolari, să participe la 
activitățile de traficare a ființelor umane, descrise în 
secțiunea (a) a acestei clauze.  De asemenea, Vânzătorull 
va elabora proceduri pentru monitorizarea, detectarea și 
încetarea activității de traficare a persoanelor, desfășurate 
de orice agent sau subcontractor, sau angajat al 
subcontractorului.  
 

1704(c) of the National Defense Authorization Act for 
Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-239, enacted January 2, 
2013). 
 
 
c) If the estimated value of services required to be 
performed under the award outside the United States 
exceeds $500,000, the Vendor must submit to IREX, the 
annual “Certification regarding Trafficking in Persons, 
Implementing Title XVII of the National Defense 
Authorization Act for Fiscal Year 2013” as required prior 
to this award, and must implement a compliance plan to 
prevent the activities described above in section (a) of 
this provision. The Vendor must provide a copy of the 
compliance plan to IREX upon request and must post 
the useful and relevant contents of the plan or related 
materials on its website (if one is maintained) and at the 
workplace. 
 
 
d) The Vendor’s compliance plan must be appropriate to 
the size and complexity of the award and to the nature 
and scope of the activities, including the number of non-
United States citizens expected to be employed. The 
plan must include, at a minimum, the following: 
 
(1) An awareness program to inform employees about 
the trafficking related prohibitions included in this 
provision, the activities prohibited and the action that will 
be taken against the employee for violations. 
 
2) A reporting process for employees to report, without 
fear of retaliation, activity inconsistent with the policy 
prohibiting trafficking, including a means to make 
available to all employees the Global Human Trafficking 
Hotline at 1-844-888-FREE and its e-mail address at 
help@befree.org. 
 
 
3) A recruitment and wage plan that only permits the use 
of recruitment companies with trained employees, 
prohibits charging of recruitment fees to the employee, 
and ensures that wages meet applicable host-country 
legal requirements or explains any variance. 
 
4) A housing plan, if the Vendor or any subawardee 
intends to provide or arrange housing. The housing plan 
is required to meet any host-country housing and safety 
standards. 
 
5) Procedures for the Vendor to prevent any agents or 
subawardee at any tier and at any dollar value from 
engaging in trafficking in persons activities described in 
section a of this provision. The Vendor must also have 
procedures to monitor, detect, and terminate any agents 
or subawardee or subawardee employees that have 
engaged in such activities. 
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e.  În cazul în care Vânzătorul  primește informații credibile 
cu privire la o încălcare, enumerată în secțiunea (a) (1)-(4) 
din prezenta clauză, beneficiarul va notifica imediat Ofițerul 
Administrare Contracte responsabil și Biroul Inspectorului 
General USAID, și va coopera pe deplin cu toate agențiile 
federale responsabile pentru audit, investigații sau acțiuni 
corective referitoare la traficul de ființe umane. 
 
 
f. Ofițerul Administrare Contracte poate indica 
beneficiarului să ia măsuri specifice pentru a atenua o 
presupusă încălcare sau pentru a aplica cerințele unui plan 
de conformitate.  
 
g.  În sensul acestei clauze, „angajat” înseamnă o 
persoană care este angajată pentru executarea 
prezentului contract în calitate de angajat direct, consultant 
sau voluntar al beneficiarului principal sau beneficiarului 
secundar al grantului. 
  
h. Beneficiarul va include în toate contractele de atribuire 
a subgrantului și alte contracte o clauză, care să interzică 
practicarea conduitei descrise la secțiunea (a) (1)-(4) de 
către beneficiar al subgrantului, contractor sau de oricare 
dintre angajații sau agenții acestora. De asemenea, 
beneficiarul va include o clauză prin care beneficiarul va fi 
autorizat să rezilieze contractul, precum este descris în 
secțiunea (b) din această clauză. 

e. If the Vendor receives any credible information 
regarding a violation listed in section a(1)-(4) of this 
provision, the recipient must immediately notify the 
cognizant IREX Grants and Contract Officer and the 
USAID Office of the Inspector General; and must fully 
cooperate with any Federal agencies responsible for 
audits, investigations, or corrective actions relating to 
trafficking in persons. 
 
f. The IREX Grants and Contracts Officer may direct the 
provider to take specific steps to abate an alleged 
violation or enforce the requirements of a compliance 
plan; 
 
g. For purposes of this provision, “employee” means an 
individual who is engaged in the performance of this 
award as a direct employee, consultant, or volunteer of 
the recipient or any subrecipient. 
 
 
h. The recipient must include in all subawards and 
contracts a provision prohibiting the conduct described 
in section a(1)-(4) by the subrecipient, contractor, or any 
of their employees, or any agents. The recipient must 
also include a provision authorizing the recipient to 
terminate the award as described in section b of this 
provision. 

 
19. PROGRGAM PILOT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PROTECȚIEI DENUNȚĂTORULUI ANGAJATULUI 
CONTRACTORULUI (septembrie 2014) 
 
Cerința de a respecta și de a informa toți angajații cu privire 
la "Programul pilot pentru îmbunătățirea protecției 
Denunțătorilor angajați ai contractorilor" este aplicabilă 
retroactiv pentru toate contractele și subcontractele 
(inclusiv subacordurile) emise începînd cu 1 iulie 2013. 
 

 
Vânzătorul trebuie: 
1. Să informeze angajații săi despre acest contract în limba 
lor nativă și faptul că lor le sunt oferite drepturile și 
protecțiile de Denunțător conform articolului 41 U.S.C. § 
4712; și 
2. Să includă o astfel de cerință în toate sub-acordurile sau 
sub-contractele făcute în conformitate cu acest contract. 
 
41 U.S.C. § 4712 prevede că angajatul unui Vânzător nu 
poate fi achitat, retrogradat, sau altfel discriminat ca 
represalii pentru "denunțuri". Pe lîngă aceasta, protecția 
denunțătorului nu poate fi anulată de niciun contract, 
politică, formă sau condiție de angajare.  
 
Denunțul este definit ca divulgarea unei informații „în care 
angajatul consideră în mod rezonabil” că este dovada unei 
oricare din următoarele caracteristici:  
 
• Gestionarea proastă a Contractului sau grantului federal; 

 
19. PILOT PROGRAM FOR ENHACEMENT OF 
CONTRACTOR EMPLOEE WHISTLEBLOWER 
PROTECTIONS (September 2014) 

The requirement to comply with and inform all 
employees of the "Pilot Program for Enhancement of 
Contractor Employee Whistleblower Protections" is 
retroactively effective for all assistance awards and 
subawards (including subcontracts) issued beginning 
July 1, 2013. 
 

  
The Vendor must: 
1. Inform its employees working under this award in the 
predominant native language of the workforce that they 
are afforded the employee whistleblower rights and 
protections provided under 41 U.S.C. § 4712; and 
2. Include such requirement in any subaward or 
subcontract made under this award. 
 
41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Vendor 
may not be discharged, demoted, or otherwise 
discriminated against as a reprisal for "whistleblowing." 
In addition, whistleblower protections cannot be waived 
by any agreement, policy, form, or condition of 
employment. 
Whistleblowing is defined as making a disclosure "that 
the employee reasonably believes" is evidence of any of 
the following: 
 
• Gross mismanagement of a Federal contract or grant; 
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• Irosirea proastă a Fondurilor federale; 
•Abuz de autoritate referitor la Contractul sau grantului 
federal; 
•Pericol substanțial și specific pentru sănătatea publică 
sau pentru siguranță; sau  
•Încălcarea unei legi, regulament sau reglementare legată 
de un Contract sau grant federal; 
Pentru a fi calificat în cadrul acestui statut, divulgările 
angajatului trebuie să fie făcute la:  
• Un Membru al Congresului SUA sau reprezentantului 
Comitetului Congresului SUA; 
• Un Inspector General competent din SUA; 
• Government Accountability Office din SUA; 
•Angajat Federal, responsabil pe monitorizarea sau 
gestionarea contractului sau grantului la agenția sus 
menționată;  
•Un Tribunal din SUA sau marele juriu; sau  
•Un funcționar de conducere sau alt angajat al 
Cumpărătorului sau Vânzătorului care are 
responsabilitatea de a investiga, descoperi sau comunica 
despre o abatere. 

• A gross waste of Federal funds; 
• An abuse of authority relating to a Federal contract or 
grant; 
• A substantial and specific danger to public health or 
safety; or 
• A violation of law, rule, or regulation related to a 
Federal contract or grant (including the competition for, 
or negotiation of, a contract or grant). 
To qualify under the statute, the employee's disclosure 
must be made to: 
• A Member of the U.S. Congress, or a representative of 
a U.S. Congressional Committee; 
• A cognizant U.S. Inspector General; 
• The U.S. Government Accountability Office; 
• A Federal employee responsible for contract or grant 
oversight or management at the relevant agency; 
• A U.S. court or grand jury; or, 
•A management official or other employee of the 
Purchaser or Vendor who has the responsibility to 
investigate, discover, or address misconduct. 
 

 
20. EXCLUDERE, SUSPENDARE ȘI ALTE 
RESPONSABILITĂȚI (IUNIE 2012) 
 

a. Vânzătorul este de acord să notifice IREX imediat după 
ce a aflat că acesta sau oricare dintre directorii săi: 
(1) La momentul actual sunt excluși  sau descalificați din 
tranzacțiile acoperite de orice departament sau agenție 
federală americană; 
(2) Au fost condamnați în perioada de trei ani până la 
prezenta propunere; au fost condamnați sau au avut o 
sentință civilă pronunțată împotriva lor pentru comiterea de 
fraudă sau infracțiune în legătură cu obținerea, încercarea 
de a obține sau efectuarea unei tranzacții sau contract 
public (federal, de stat sau local) în cadrul unei tranzacții 
publice; încălcarea statelor antitrust federale sau de stat 
din SUA sau comiterea delapidării, furtului, falsului, luării 
de mită, falsificării sau distrugerii înregistrărilor, făcând 
declarații false, evaziune fiscală, primirea proprietăților 
furate, formularea de pretenții false sau obstrucția justiției; 
comiterea oricărei alte infracțiuni care indică o lipsă de 
integritate a afacerii sau onestitate în afaceri care 
afectează în mod grav și direct responsabilitatea dvs.; 
 
(3) În prezent sunt inculpați penal sau civil de o entitate 
guvernamentală (federală, de stat sau locală) cu comiterea 
oricăreia dintre infracțiunile enumerate la alin. (2); și 
(4) Au încheiat una sau mai multe tranzacții publice 
(federale americane, de stat sau locale) pentru cauză sau 
neplată în decursul a trei ani precedenți. 
b. Vânzătorul este de acord că, cu excepția cazului în care 
IREX este autorizat, acesta nu va încheia în cunoștință de 
cauză nicio subsecventă sau contract în cadrul prezentului 
contract cu o persoană sau entitate care are o excludere 
activă din Sistemul de gestionare a premiilor (SAM) 
(www.sam.gov). Vânzătorul este de asemenea de acord 
să includă următoarele dispoziții în orice subgrant sau 
contracte încheiate prin prezentul acord: 
 
 

  

20. DEBARMENT, SUSPENSION, AND OTHER 
RESPONSIBILITY MATTERS (JUNE 2012) 
 
a. The Vendor agrees to notify IREX immediately upon 
learning that it or any of its principals: 
(1) Are presently excluded or disqualified from covered 
transactions by any US Federal department or agency; 
 
(2) Have been convicted within the preceding three-year 
period preceding this proposal; been convicted of or had 
a civil judgment rendered against them for commission 
of fraud or a criminal offense in connection with 
obtaining, attempting to obtain, or performing a public 
(US Federal, State, or local) transaction or contract 
under a public transaction; violation of US Federal or 
State antitrust statutes or commission of embezzlement, 
theft, forgery, bribery, falsification or destruction of 
records, making false statements, tax evasion, receiving 
stolen property, making false claims, or obstruction of 
justice; commission of any other offense indicating a 
lack of business integrity or business honesty that 
seriously and directly affects your present responsibility; 
(3) Are presently indicted for or otherwise criminally or 
civilly charged by a governmental entity (US Federal, 
State, or local) with commission of any of the offenses 
enumerated in paragraph a.(2); and 
(4) Have had one or more public transactions (US 
Federal, State, or local) terminated for cause or default 
within the preceding three years. 
b. The Vendor agrees that, unless authorized by IREX, 
it will not knowingly enter into any subawards or 
contracts under this Agreement with a person or entity 
that has an active exclusion on the System for Award 
Management (SAM) (www.sam.gov). The Vendor 
further agrees to include the following provision in any 
subawards or contracts entered into under this 
Agreement: 
 

 

http://www.sam.gov/
http://www.sam.gov/
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EXCLUDERE, SUSPENDARE ȘI ALTE 
RESPONSABILITĂȚI (IUNIE 2012) 
 
Vânzătorul certifică faptul că nici el, nici directorii săi nu 
sunt în prezent excluși sau descalificați de la participarea 
la această tranzacție de către niciun departament sau 
agenție federală americană. 
 
c. Politicile și procedurile aplicabile pentru debarcare, 
suspendare și neeligibilitate în cadrul tranzacțiilor finanțate 
de USAID sunt stabilite în partea 2 din partea 2 CFR 
Secțiunea 180, completată de 2 CFR 780. 
 
21. INTERDICȚII CU PRIVIRE LA CEREREA UNOR 
ACORDURI SAU DECLARAȚII INTERNE DE 
CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017)  
 

(a) Definiții. „Contract" are semnificația dată în 2 CFR 
Partea 200. „Contractor" înseamnă o entitate care 
primește un contract, așa cum este definită în 2 CFR 
Partea 200. „Acord sau declarație de confidențialitate 
internă” înseamnă un contract de confidențialitate sau 
orice altă declarație scrisă că Vânzătorul cere unuia dintre 
angajații sau subcontractanții săi să semneze cu privire la 
nedivulgarea informațiilor beneficiarului, cu excepția 
nedivulgării care nu este inclus în contractele de 
confidențialitate care decurg din contracte civile sau 
contracte de confidențialitate pe care angajații sau 
subrecipienții Beneficiarului le semnează la cererea unei 
Agenții Federale.  
 

„Subrecipient" are semnificația dată în 2 CFR Partea 200. 
 

(b)  Vânzătorul nu trebuie să solicite angajaților săi, 
subcontractarilor sau contractorilor să semneze sau să 
respecte contracte de confidențialitate interne sau 
declarații care interzic sau restricționează în alt mod 
angajații, subcontractarii sau contractorii de raportarea 
legală a deșeurilor, fraudelor sau abuzurilor legate de 
performanța unui Acord Federal către un reprezentant 
desemnat de organele de urmărire penală sau de poliție 
dintr-un departament sau Agenție Federală autorizat să 
primească astfel de informații (de exemplu, Biroul Agenției 
de Inspectorat General).  
(c)  Vânzătorul trebuie să notifice angajații și 
subcontractarii actuali că interdicțiile și restricțiile oricăror 
contracte de confidențialitate interne sau declarații 
preexistente acoperite de această prevedere nu mai sunt 
în vigoare, în măsura în care astfel de interdicții și restricții 
nu sunt conforme cu interdicțiile acestei prevederi.  
(d) Interdicția de la litera (b) a prezentei dispoziții nu 
contravine cerințelor aplicabile formularului standard 312 
(Acordul de Confidențialitate privind Informațiile 
Clasificate), formularului 4414 (Acordul privind Divulgarea 
Informațiilor Sensibile), sau orice altă formă eliberată de un 
Departament Federal sau Agenție care reglementează 
nedivulgarea informațiilor clasificate.  
 
(e) În conformitate cu secțiunea 743 din diviziunea E, Titlul 
VII din Actul privind Consolidarea și Continuarea Creditelor 

DEBARMENT, SUSPENSION, INELIGIBILITY, AND 
VOLUNTARY EXCLUSION (JUNE 2012) 
 
The contractor certifies that neither it nor its principals is 
presently excluded or disqualified from participation in 
this transaction by any US Federal department or 
agency. 

 
c. The policies and procedures applicable to debarment, 
suspension, and ineligibility under USAID - financed 
transactions are set forth in Subpart C of 2 CFR Section 
180, as supplemented by 2 CFR 780. 
 
21.PROHIBITION ON PROVIDING FEDERAL 
ASSISTANCE TO ENTITIES THAT REQUIRE 
CERTAIN INTERNAL CONFIDENTIALITY 
AGREEMENTS (MAY 2017)  
 

(a) “Contract” has the meaning given in 2 CFR Part 200.  
“Contractor” means an entity that receives a contract as 
defined in 2 CFR Part 200.  
“Internal confidentiality agreement or statement” means 
a confidentiality agreement or any other written 
statement that the recipient requires any of its 
employees or subrecipients to sign regarding 
nondisclosure of recipient information, except that it 
does not include confidentiality agreements arising out 
of civil litigation or confidentiality agreements that 
recipient employees or subrecipients sign at the behest 
of a Federal agency. 
 
 
  

 “Subrecipient” has the meaning given in 2 CFR Part 
200.  
(b) The recipient must not require its employees, 
subrecipients, or contractors to sign or comply with 
internal confidentiality agreements or statements that 
prohibit or otherwise restrict employees, subrecipients, 
or contractors from lawfully reporting waste, fraud, or 
abuse related to the performance of a Federal award to 
a designated investigative or law enforcement 
representative of a Federal department or agency 
authorized to receive such information (for example, the 
Agency Office of the Inspector General).  
 
(c) The recipient must notify current employees and 
subrecipients that prohibitions and restrictions of any 
preexisting internal confidentiality agreements or 
statements covered by this provision, to the extent that 
such prohibitions and restrictions are inconsistent with 
the prohibitions of this provision, are no longer in effect.  
 
(d) The prohibition in paragraph (b) of this provision does 
not contravene the requirements applicable to Standard 
Form 312 (Classified Information Nondisclosure 
Agreement), Form 4414 (Sensitive Compartmented 
Information Nondisclosure Agreement), or any other 
form issued by a Federal department or agency 
governing the nondisclosure of classified information.  
(e) In accordance with section 743 of Division E, Title 
VII, of the Consolidated and Further Continuing 
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continue din 2015 (publicația L. 113-235) și dispozițiile sale 
succesive în actele de credite ulterioare (și continuate în 
următoarele rezoluții) este interzisă utilizarea fondurilor 
alocate (sau puse la dispoziție în alt mod), în cazul în care 
Guvernul constată că Vânzătorul nu respectă cerințele 
acestei prevederi.  
 
(f) Vânzătorul trebuie să includă conținutul acestei 
prevederi, inclusiv al acestui paragraf (f), în subcontracte 
și contracte în cadrul acestor contracte. 

 

22.  DIVULGĂRI OBLIGATORII (iulie 2015)  
În concordanță cu 2 CFR §200.113, solicitanții și 
beneficiarii trebuie să divulge, în timp util, în scris, la sediul 
Biroului USAID al Inspectorului General, cu o copie 
adresată Responsabilului pe Acord corespunzător, toate 
încălcările Legii Penale Federale care implică fraudă, mită 
sau încălcări ale gratuității care ar putea afecta Finanțarea 
Federală. Sub-beneficiarii trebuie să comunice, în timp util, 
în scris, la sediul Biroului USAID al Inspectorului General 
și beneficiarului principal (trecere prin entitate) toate 
încălcările ale Legii Penale Federale care implică fraudă, 
mită sau încălcări ale gratuității care pot afecta finanțarea 
federală. 
 
Divulgările trebuie transmise la următoarea adresă: 
U.S. Agency for International Development  
Office of the Inspector General: 
P.O. Box 657  
Washington, DC 20044-0657  
Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023  
Email: ig.hotline@usaid.gov  
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-
reporting-form.  
 
Nedivulgarea încălcărilor poate duce la aplicarea oricăror 
măsuri descrise în 2 CFR §200.338, măsuri în caz de 
nerespectare, inclusiv suspendare sau excludere (a se 
vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 și 31 U.S.C. 3321). 
 
 
23. NEDISCRIMINAREA BENEFICIARILOR (noiembrie 
2016) 
(a) Politicile USAID prevăd ca Vânzătorul să nu 
discrimineze pe nici un Cumpărător în implementarea 
acestui contract, cum ar fi, dar fără a se limita la, reținerea, 
afectarea negativă sau refuzarea accesului echitabil la 
beneficiile acordate prin acest contract în baza oricărui 
factor care nu este explicit menționat în contract. Această 
prevedere include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, 
sexul (inclusiv identitatea de gen, orientarea sexuală și 
sarcina), originea națională, dizabilitatea, vârsta, 
informația genetică, starea civilă, statutul părinților, 
afilierea politică sau statutul veteranului. Nimic din această 
prevedere nu are scopul de a limita abilitatea Vânzătorului 
de a-și orienta activitățile spre nevoile de asistență ale 
anumitor populații, așa cum este stipulat în acest contract.  
 
 
 

Appropriations Act, 2015, (Pub. L. 113-235), and its 
successor provisions in subsequent appropriations acts 
(and as extended in continuing resolutions) use of funds 
appropriated (or otherwise made available) is prohibited, 
if the Government determines that the recipient is not in 
compliance with the requirements of this provision.  
 
(f) The recipient must include the substance of this 
provision, including this paragraph (f), in subawards and 
contracts under such awards.  

22. MANDATORY DISCLOSURES (July 2015)  

Consistent with 2 CFR §200.113, applicants and 
recipients must disclose, in a timely manner, in writing to 
the USAID Office of the Inspector General, with a copy 
to the cognizant Agreement Officer, all violations of 
Federal criminal law involving fraud, bribery, or gratuity 
violations potentially affecting the Federal award. 
Subrecipients must disclose, in a timely manner, in 
writing to the USAID Office of the Inspector General and 
to the prime recipient (pass through entity) all violations 
of Federal criminal law involving fraud, bribery, or 
gratuity violations potentially affecting the Federal 
award.  
 
Disclosures must be sent to:  
U.S. Agency for International Development  
Office of the Inspector General:  
P.O. Box 657  

Washington, DC 20044-0657  

Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023  

Email: ig.hotline@usaid.gov  

URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-

reporting-form.  
 

Failure to make required disclosures can result in any of 
the remedies described in 2 CFR §200.338 Remedies 
for noncompliance, including suspension or debarment 
(See 2 CFR 180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321).  
 

23. NON DISCRIMINATION AGAINST 
BENEFICIARIES (November 2016)  

(a) USAID policy requires that the Vendor not 
discriminate against any Beneficiaries in implementation 
of this award, such as, but not limited to, by withholding, 
adversely impacting, or denying equitable access to the 
benefits provided through this award on the basis of any 
factor not expressly stated in the award. This includes, 
for example, race, color, religion, sex (including gender 
identity, sexual orientation, and pregnancy), national 
origin, disability, age, genetic information, marital status, 
parental status, political affiliation, or veteran's status. 
Nothing in this provision is intended to limit the ability of 
the subrecipient to target activities toward the 
assistance needs of certain populations as defined in the 
award. 
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24. NEDISCRIMINARE (IUNIE 2012) 
 
USAID se angajează să realizeze și să mențină o forță de 
muncă diversă și reprezentativă și un loc de muncă fără 
discriminare. În baza legii, Ordinului Executiv și Politicii 
Agenției, USAID interzice discriminarea, inclusive 
hărțuirea, la propriul său loc de muncă, pe bază de rasă, 
culoare, religie, sex (inclusiv sarcină și identitatea de gen), 
origine națională, handicap, vîrstă, statut de veteran, 
orientare sexuală, informații genetice, stare civilă, statut 
parental, apartenență politică, precum și orice alt 
comportament sau conduită care afectează negativ 
performanțele angajatului. 
 
În plus, Agenția încurajează beneficiarii săi și sub-
beneficiarii acestora din urmă, precum și furnizorii sau 
Vânzătorii (la toate nivelurile), care acționează atît pe 
teritoriul Statelor Unite, cît și în străinătate, să dezvolte, să 
elaboreze și să pună în aplicare politici globale de 
nediscriminare la locurile sale de muncă, care includ 
protecție pentru toți angajații săi în baza acestor criterii 
extinse, sub rezerva legii aplicabile. 
 
25. SUB-FINANȚĂRI ȘI CONTRACTE (DECEMBRIE 
2014) 
a. Beneficiarii și contractorii nu au relații contractuale cu 
USAID conform prevederilor acestui contract. Toate 
aprobarile cerute de USAID trebuie să fie prezentate prin 
IREX către USAID.  
b. Contractorii nu au dreptul să înainteze nicio reclamație 
direct către USAID și USAID nu poartă nicio răspundere 
pentru niciun fel de reclamații înaintate de trețe părți către 
IREX.  

24. NONDISCRIMINATION (JUNE 2012) 
 

USAID is committed to achieving and maintaining a 
diverse and representative workforce and a workplace 
free of discrimination. Based on law, Executive Order, 
and Agency policy, USAID prohibits discrimination, 
including harassment, in its ownworkplace on the basis 
of race, color, religion, sex (including pregnancy and 
gender identity), national origin, disability, age, veteran’s 
status, sexual orientation, genetic information, marital 
status, parental status, political affiliation, and any other 
conduct that does not adversely affect the performance 
of the employee. 
 
In addition, the Agency strongly encourages its 
recipients and their subrecipients and vendors (at all 
tiers), performing both in the U.S. and overseas, to 
develop and enforce comprehensive nondiscrimination 
policies for their workplaces that include protection for 
all their employees on these expanded bases, subject to 
applicable law. 
 
 
25. SUBAWARDS AND CONTRACTS (DECEMBER 
2014) 
a. Subawardees and contractors have no relationship 
with USAID under the terms of this award. All required 
USAID approvals must be directed through IREX to 
USAID. 
b. The contractors have no right to submit claims directly 
to USAID and USAID assumes no liability for any third 
party claims against IREX. 
 

26.  LOCUL DE MUNCĂ FĂRĂ DROGURI (iunie 2012) 
Vânzătorul trebuie să respecte cerințele de la locul de 
muncă fără droguri în conformitate cu subrubrica B (sau 
capitolul C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 2 
CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de guvern (2 
CFR partea 182) din sec. 5152-5158 din Legea privind 
locul de muncă fără droguri din 1988 (publicația L. 100-
690, titlul V, subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707). 
 
27. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE CONSTRUCȚII 
(AUGUST 2013) 
a) Construcția nu este eligibilă pentru includerea în cadrul 
acestui CONTRACT, cu excepția cazului în care se 
specifică expres în paragraful d) de mai jos. 
b) Mijloace de construcție - construirea, modificarea sau 
repararea (inclusiv dragarea și excavarea) clădirilor, 
structurilor sau altor bunuri imobile și include, fără a se 
limita la îmbunătățiri, renovări, modificări și reabilitări. 
Termenul include, fără limitare, drumuri, centrale electrice, 
clădiri, poduri, instalații de tratare a apei și structuri 
verticale. 
c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achiziție 
de la subcontractari pentru activități de construcție care nu 
sunt enumerate în paragraful d) de mai jos. IREX va 
rambursa costurile admise numai pentru activitățile de 
construcție enumerate în această prevedere, pentru a nu 
depăși suma specificată în elementul-linie de construcție 

 26. DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE 2012) 
The Vendor must comply with drug-free workplace 
requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient 
is an individual) of 2 CFR 782, which adopts the 
Government-wide implementation (2 CFR part 182) of 
sec. 5152–5158 of the Drug-Free Workplace Act of 1988 
(Pub. L. 100–690, Title V, Subtitle D; 41 U.S.C. 701–
707). 
 
27. LIMITING CONSTRUCTION ACTIVITIES 
(AUGUST 2013) 
a) Construction is not eligible for reimbursement under 
this subaward unless specifically identified in paragraph 
d) below. 
b) Construction means —construction, alteration, or 
repair (including dredging and excavation) of buildings, 
structures, or other real property and includes, without 
limitation, improvements, renovation, alteration and 
refurbishment. The term includes, without limitation, 
roads, power plants, buildings, bridges, water treatment 
facilities, and vertical structures. 
c) IREX will not approve any subawards or 
procurements by subrecipients for construction activities 
that are not listed in paragraph d) below. IREX will 
reimburse allowable costs for only the construction 
activities listed in this provision not to exceed the amount 
specified in the construction line item of the award 
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din bugetul contractului. Vânzătorul trebuie să primească 
aprobarea scrisă din partea IREX pentru a transfera 
fondurile alocate activităților de construcție altor categorii 
de costuri sau invers. 
d) Descriere 
Nici o constructie nu este autorizata in cadrul acestui 
contract. 

budget. The Vendor must receive prior written approval 
from IREX to transfer funds allotted for construction 
activities to other cost categories, or vice versa. 
d) Description 
No construction is authorized under this Agreement. 

28. SIGURANȚA COPILULUI (iunie 2015) 
(a) Întrucît activitățile care urmează a fi finanțate în cadrul 
acestui contract pot implica copii sau personalul implicat în 
implementarea acordului poate veni în contact cu copiii, 
aceste activități ar putea ridica riscul de abuz, exploatare 
sau neglijare a copiilor în cadrul programelor finanțate de 
USAID. Organizația este de acord să respecte următoarele 
principii de bază legate de siguranța copiilor: 
(1) Asigurarea respectării legislației țării gazdă și a 
legislației locale privind protecția copilului sau a 
standardelor internaționale, care ar oferi o protecție sporită 
și respectarea legislației SUA, acolo unde este cazul; 
(2) Interzice întregului personal să se angajeze în abuz, 
exploatare sau neglijare a copilului; 
(3) Să ia în considerare protecția copilului în planificarea și 
implementarea proiectului pentru a determina riscurile 
potențiale pentru copii care sunt asociate cu activitățile și 
operațiunile proiectului; 
(4) Să aplice măsuri pentru reducerea riscului de abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor, incluzînd, dar fără a se 
limita la, limitarea interacțiunilor nesupravegheate cu 
copiii; interzicerea expunerii la pornografie; și respectarea 
legilor, reglementărilor sau obiceiurilor aplicabile în ceea 
ce privește fotografierea, filmarea sau alte activități 
generatoare de imagini ale copiilor; 
(5) Să promoveze procedurile de screening în condiții de 
siguranță a copiilor pentru personal, în special a 
personalului a cărui muncă le aduce în contact direct cu 
copiii; și 
(6) Să aibă o procedură care să garanteze că personalul și 
ceilalți recunosc abuzul, exploatarea sau neglijența 
copiilor; mandatînd că personalul și ceilalți să raporteze 
acuzațiile; investigarea și gestionarea afirmațiilor; și luarea 
de măsuri adecvate ca răspuns la aceste afirmații, inclusiv, 
dar fără a se limita la, concedierea personalului. 
(b) Organizația trebuie să includă, de asemenea, în codul 
de conduită pentru toți membrii personalului care 
implementează activitățile finanțate de USAID principiile 
de salvgardare a copilului de la litera (a) punctele 1-6. 
 
 
29. POLITICA DE ASISTENȚĂ AL USAID DUSAID - 
(DECEMBRIE 2004) 
a. Obiectivele politicii USAID pentru persoanele cu 
dizabilități sunt (1) creșterea gradului de atingere a 
obiectivelor programului de asistență externă ale Statelor 
Unite prin promovarea participării și egalizării 
oportunităților persoanelor cu handicap în politica USAID, 
strategiile naționale și sectoriale, proiectarea și 
implementarea activităților; (2) creșterea gradului de 
conștientizare a problemelor persoanelor cu dizabilități, atît 
în cadrul programelor USAID, cît și în țările gazdă; (3) să 
angajeze alte agenții guvernamentale din SUA, omologii 

 28. CHILD SAFEGUARDING (June 2015)  
(a) Because the activities to be funded under this 
Agreement may involve children, or personnel engaged 
in the implementation of the subaward may come into 
contact with children, these activities could raise the risk 
of child abuse, exploitation, or neglect within USAID-
funded programs. The organization agrees to abide by 
the following child safeguarding core principles: 
(1) Ensure compliance with host country and local child 
welfare and protection legislation or international 
standards, whichever gives greater protection, and with 
U.S. law where applicable; 
 
(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, 
exploitation, or neglect; 
(3) Consider child safeguarding in project planning and 
implementation to determine potential risks to children 
that are associated with project activities and 
operations; 
(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, 
exploitation, or neglect, including, but not limited to, 
limiting unsupervised interactions with children; 
prohibiting exposure to pornography; and complying 
with applicable laws, regulations, or customs regarding 
the photographing, filming, or other image- generating 
activities of children; 
(5) Promote child-safe screening procedures for 
personnel, particularly personnel whose work brings 
them in direct contact with children; and 

 
(6) Have a procedure for ensuring that personnel and 
others recognize child abuse, exploitation, or neglect; 
mandating that personnel and others report allegations; 
investigating and managing allegations; and taking 
appropriate action in response to such allegations, 
including, but not limited to, dismissal of personnel. 
(b) The organization must also include in their code of 
conduct for all personnel implementing USAID-funded 
activities the child safeguarding principles in (a) (1) 
through (6).  
 
29. USAID DUSAID DISABILITY POLICY - 
ASSISTANCE (DECEMBER 2004) 
a. The objectives of the USAID Disability Policy are (1) 
to enhance the attainment of United States foreign 
assistance program goals by promoting the participation 
and equalization of opportunities of individuals with 
disabilities in USAID policy, country and sector 
strategies, activity designs and implementation; (2) to 
increase awareness of issues of people with disabilities 
both within USAID programs and in host countries; (3) 
to engage other U.S. Government agencies, host 
country counterparts, governments, implementing 
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din țările gazdă, guverne, organizații de implementare și 
alți donatori în promovarea unui climat de nediscriminare 
împotriva persoanelor cu handicap; și (4) să susțină 
advocacy internaționale pentru persoanele cu handicap. 
b. Prin urmare, USAID cere ca sub-beneficiarul să nu 
discrimineze persoanele cu dizabilități în implementarea 
programelor finanțate de USAID și că depune toate 
eforturile pentru a respecta obiectivele politicii USAID 
pentru persoanele cu dizabilități în realizarea programului 
în cadrul acestei granturi sau acordului de cooperare. În 
acest scop și în măsura în care poate atinge acest obiectiv 
în cadrul obiectivelor programului, sub-beneficiarul trebuie 
să demonstreze o abordare cuprinzătoare și consecventă 
pentru includerea bărbaților, femeilor și copiilor cu 
dizabilități. 
 
30. REZILIEREA ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
IREX poate înceta executarea livrărilor din cadrul acestui 
contract, parţial sau în totalitate. Ofițerul de granturi și 
contracte IREX poate să oprească lucrul prin a transmite 
subcontractantului o notificare de reziliere care specifică 
extinderea și data intrării în vigoare. Cu excepția cazurilor 
de fraudă sau activități ilegale, Vânzătorul va primi o 
notificare de reziliere cu cel puțin 15 zile. Vânzătorul 
trebuie să prezinte o detaliere a tuturor cheltuielilor 
efectuate înainte de data încheierii efective pentru 
soluționare, în termen de 30 de zile de la primirea 
notificării. De asemenea, IREX poate suspenda lucrul la 
contract pe perioade de până la 60 de zile. La primirea unui 
aviz scris de suspendare Vânzătorul va înceta imediat 
activitatea din contract. Vânzătorul poate factura IREX în 
perioada de suspendare pentru lucrările deja efectuate. 
 
31. NOTIFICĂRI 
31.1. Notificările în cadrul executării prezentului contract 
pot fi efectuate prin poştă sau email la adresele: 
 
Pentru Vânzător: XXX 
Pentru Cumpărător: XXX 
  
31.2. Notificările trebuie să fie în scris și expediate la 
adresa Vânzătorului sau a Beneficiarului menționate în 
acest contract și este necesară confirmarea în scris a 
recepționării notificării. Dacă nicio confirmare nu a fost 
primită, atunci notificarea trebuie livrată sau transmisă 
printr-un email autorizat. 

  

organizations and other donors in fostering a climate of 
nondiscrimination against people with disabilities; and 
(4) to support international advocacy for people with 
disabilities. 
b. USAID therefore requires that the subrecipient not 
discriminate against people with disabilities in the 
implementation of USAID funded programs and that it 
makes every effort to comply with the objectives of the 
USAID Disability Policy in performing the program under 
this grant or cooperative agreement. To that end and to 
the extent it can accomplish this goal within the scope of 
the program objectives, the subrecipient should 
demonstrate a comprehensive and consistent approach 
for including men, women, and children with disabilities. 
 
 
30. TERMINATION AND SUSPENSION 
IREX may terminate performance of work under this 
agreement in whole or in part. The IREX Grants and 
Contracts Officer shall terminate by delivering to the 
Vendor a Notice of Termination specifying the extent of 
termination and the effective date. Except for cases of 
fraud or illegal activities, Vendor will be given no less 
than 15 days notice of termination. The Vendor shall 
submit a detailing of any expenses incurred before the 
termination effective date for settlement within 30 days 
of receiving notice. IREX may also suspend work on the 
agreement for periods of to 60 days. Upon receipt of a 
written notice of suspension Vendor will immediately 
cease work on the e agreement. Vendor may bill IREX 
during the suspension period for work already 
performed. 
 
31. NOTIFICATIONS  
31.1 The notifications within the implementation of the 
present agreement can be sent by mail or to the 
following email:  
For Vendor: XXX 
For Purchaser:  XXX 
 
31.2 Notices must be in writing and delivered to the 
Vendor’s contact and the Purchaser’s contact listed in 
this agreement and they require subrecipient’s 
confirmation in writing. If no confirmation is given, the 
written notice will need to be hand delivered or sent via 
certified email.  
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Anexa nr. 2/ Addendum no. 2 
la Contractul vânzare-cumpărare nr/ 

to the Purchase Agreement no. FY21-CM-XXX (0X) 
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1 2 3 4 5 6    

1 

 

buldoexcavator/backhoe

loader 

XXX XX XXX XXX 

  

2 

Taxa 

transport/Transportation 

cost  

N/A 

XX XXX XXX 

  

3 

Instruirea 

personalului/User’s 

guidance training 

N/A 

XX XXX XXX 

  

4 Garanție/warranty 
N/A 

XX XXX XXXX 
  

5 
Costul de 

livrare/Delivery cost 

N/A 
XX XXX XXX 

  

6 etc 
 

   
  

Prețul total in USD TVA 

0%/Total Price in USD, VAT 

0% 

N/A 

XX XXX XXX 

  

 
 
 
*Prețul include TVA 0% / Price includes VAT 0% 
**Cererea de Ofertă pentru achiziționarea a XXX pentru proiecte de dezvoltare comunitară XXX CM este parte 

integrantă a Anexei nr. 2. / The Request for Proposals for procurement of XXX for XXX CM Community Development 

Projects is part of Addendum no. 2. 
 
***Oferta Vânzătorului este parte integrantă a Anexei nr. 2. Nici o modificare  în bunurile sau costurile incluse în ofertă 
nu poate fi efectuată fără aprobarea scrisă emisă de IREX./ The proposal submitted by Vendor is part of Addendum 
no. 2. No changes should be made in the goods and costs included in the proposal that are not approved in writing by 
IREX. 
**** Asigurați-vă că echipamentele propuse îndeplinesc cerințele lingvistice specificate în prezentul contract de 
vânzare-cumpărare/ Ensure proposed equipment meets the language requirements as specified in the purchase 
agreement. 
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Anexa nr.3 / Addendum no. 3.  
GRAFICUL LIVRĂRILOR / DELIVERY SCHEDULE 

la Contractul de vânzare-cumpărare nr./ 
to the Purchase Agreement no. FY21-CM-XXX (0X) 

 
 

  
Equipment 

(number of units of listed equipment/ numărul de 

unități al echipamentului enumerat) 

   
 

Region/Re

giune 
Raion/Raion XXX  

Cea mai 

apropiată 

dată pentru 

livrare și 

acceptare 

/Earliest 

possible 

Delivery and 

Acceptance 

date 

Data preferată 

pentru livrare și 

acceptare 

(perioada)/ 

PREFERRED 

Delivery and 

Acceptance 

date (period) 

Cea mai 
târzie dată 
pentru 
livrare și 
acceptare / 
Latest 
Delivery and 
Acceptance 
date/ 

 
 
 

Total quantities/Cantitatea 

totală -> 

XXX 

 
(DATE) (DATE) (DATE) 

 

 

  Project Site/ Locul (adresa) implementării proiectului (beneficiarului) 
 

 

XXX XXX 
XXX 

 

(DATE) (DATE) (DATE) 

 

XXX XXX 
XXX 

 

 

XXX XXX 
XXX 
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Anexa nr.4 /Addendum no. 4 
Cerințe de punere în funcțiune și instruire / Installation and Training Requirements 

la Contractul de vânzare-cumpărare nr/ 
to the PURCHASE AGREEMENT no. FY21-CM-XXX (0X) 

 

Descrierea 

Activității/Produsului 

/ Description of 

Activity/Item 

 
Instruire / Training 

 
Condițiile de garanție / Warranty Terms 

1. Echipament 

/Equipment* 

     Identificați prestatorul/furnizorul 

instruirii/ Identify training provided 
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1.1 XXX/ XXX  ✓ Utilizatori instruiți cu privire la modul de 

utilizare / Users trained on: 

✓ ...identificați toate instruirile/identify all 

training 

✓ Toate condițiile de garanție au fost 

explicate / All warranty terms have 

been explained 

✓ Utilizatorii au fost informați despre 

locația și datele de contact ale 

centrului de deservire / Users have 

been informed about the location 

and contact details of the services 

center 

✓ Utilizatorii sunt informați despre 

cazurile care nu se includ în 

condițiile de garanție / Users are 

informed about non-warranty cases 

✓ Utilizatorii sunt informați despre 

perioada de garanție pentru fiecare 

piesă de echipament în parte / 

Users are informed about the 

warranty period for each equipment 

Item  

 


