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Hereby, 

 

Fundaţia Filiala din Moldova a fundaţiei “SKAT”, 

registered by the Ministry of Justice of Moldova on 

04.05.2009, registration no. 4287, fiscal code 

1013620001877, with registered address at 35 A. Mateevici 

street, Chişinău, MD-2009, Republic of Moldova, 

represented by the Acting President Mr. Alfredas Zabieta, 

hereafter referred to as ,,The Client” or “Party”, from one 

hand,  

and 

 

SC „Rețele Terestre” S.R.L, having the fiscal code 

1007600026075, with registered address at 59/B Mitropolit 

G. Banulescu-Bodoni Str., 8th floor, Chișinău, MD-2005, 

Republic of Moldova, represented  by the Administrator 

Mr. Victor Cioclea, hereinafter ,,The Contractor” or 

“Party”, 

both hereinafter referred to as the “Parties”, 

have agreed to conclude this Contract, hereinafter referred 

to as “The Contract”, concerning the followings: 

 

ARTICLE I. GENERAL PROVISIONS 

 

The Mă Implic (I engage) – Project on civic engagement in 

local governance, is funded by the Swiss Agency for 

Development and Cooperation (SDC) and implemented by 

Fundația Filiala din Moldova a fundației „SKAT”. Project 

aims at ensuring that rural population of Moldova has 

equitable access to quality public service provision. 

 

 

 

ARTICLE II.  SCOPE OF SERVICES 

 

The e-banners will serve to ensure Call of proposals 

visibility, containing relevant information, on every stage, 

primarily intended focus of audience is on Local Public 

Authorities representatives, civil society representatives 

and citizens. The e-banners will be placed on the project 

web page and on the project Facebook page, therefore the 

Contractor shall design the e-banners accordingly. 

 

CONTRACT  

Nr. SKAT/25_COMM 

privind elaborarea design-ului de e-banere  

22.05.2020 

 

 

 

 

 

Prin prezentul, 

 

Fundaţia Filiala din Moldova a fundaţiei “SKAT”, 

înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

la 04.05.2009, nr. de înregistrare 4287, codul fiscal 

1013620001877, cu sediul pe adresa str. A.Mateevici 35, 

Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, reprezentată 

prin Locțiitorul Preşedintelui Dl Alfredas Zabieta, numită 

în continuare “Client” sau “Parte” pe de o parte,  

 

și 

 

SC „Rețele Terestre” S.R.L, codul fiscal 1007600026075, 

cu sediul pe adresa str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 

59/B, et. 8, Chișinău, MD-2005, Republica Moldova, 

reprezentată prin Administratorul Dl Victor Cioclea, în 

continuare ,,Executorul” sau “Parte”, 

 

ambii numiţi în continuare “Părţi”, 

au încheiat prezentul Contract, numit în continuare 

„Contract”, cu privire la următoarele: 

 

ARTICOLUL I. PREVEDERI GENERALE 

 

Proiectul „Mă Implic – Proiect de implicare civică în 

guvernarea locală” este finanțat de Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de 

Fundația Filiala din Moldova a fundației „SKAT”. Scopul 

proiectului este de a se asigura că populația rurală din 

Republica Moldova dispune de acces echitabil la servicii 

publice de calitate. 

 

 

ARTICOLUL II. SCOPUL LUCRĂRILOR 

 

E-bannerele vor asigura vizibilitatea Apelului național de 

propuneri de proiecte, conținând informația  relevantă, la 

fiecare etapă,  accentul principal al auditoriului punându-

se pe reprezentanții Autorităților Publice Locale, societății 

civile și cetățeni. E-banerele vor fi plasate pe pagina web, 

a proiectului și pe pagina de Facebook a proiectului, 

astfel Executorul va elabora design-ul în corespundere cu 

acestea. 
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Article III. OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR 

 

The Contractor shall act strictly in accordance with the 

Terms of Reference, which are an integral part of this 

contract (Annex 1) and coordinate all works with The 

Client’s representative. 

 

The Contractor shall develop and propose concepts for the 

e-banners. The detailed structure and specific technical 

requirements are described in the Terms of Reference 

(Annex 1).  

 

The Contractor will execute all necessary works, according 

to the Terms of Reference and Contractor’s offer (Annex 2).  

 

If additional concepts are needed, the Contractor agrees to 

design them at the same price as indicated in the Offer.  

The specific requirements to additional concepts shall be 

mutually accepted in written form via email or additional 

agreement to this contract. 

 

Article IV. OBLIGATIONS OF THE CLIENT 

 

The Client undertakes to provide to the Contractor all 

necessary information and materials for the e-banners 

development.  

 

The Client will transfer the payment according to art.VI. of 

this contract. 

 

ARTICLE V. DELIVERABLES 

i. e-banner on Call of Proposals (RO & RU) 

ii. e-banner on orientation Sessions (RO & RU) 

iii. e-banner on announcement of the preselection 

results  

iv. e - banner for each selected community/ 

beneficiary 

 

 

Article VI. PRICE AND TERMS OF PAYMENT 

 

The price of the contract is established, based on 

Contractor’s offer, and consists of (the VAT exemption is 

applied with the right of deduction): 

- Price of 4 concepts design – 2,400 MDL  

- Price of concept adjustments – 100 MDL per 

adjustment/modification, being foreseen 38 

adjustments (as date, locality).  

 

The payment shall be done by bank transfer to the 

Contractor’s bank account, as follows: 

 

Articolul III. OBLIGAŢIILE EXECUTORULUI 

 

Executorul va acționa în strictă corespundere cu Termenii 

de referință, care sunt parte integrantă a prezentului 

contract (Anexa.1) și va coordona toate lucrările cu 

reprezentantul Clientului. 

 

Executorul va elabora (dezvolta) și va propune 

conceptele pentru e-banere. Structura detaliată și 

cerințele tehnice specifice sunt descrise în Termenii de 

referință (Anexa nr.1).  

 

Executorul va efectua toate lucrările necesare, conform 

Termenilor de referință și ofertei Executorului (Anexa 2).  

  

Dacă vor fi necesare concepte adiționale, Executorul 

acceptă să le elaboreze la același preț indicat în Oferta 

de preț. Cerințele specifice pentru conceptele adiționale 

vor fi reciproc agreate în scris, prin intermediul email-ului 

sau acordului adițional la prezentul contract. 

 

Articolul IV. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI 

 

Clientul se obligă să pună la dispoziția Executorului toată 

informația și materialele necesare elaborării e-banerelor. 

 

 

Clientul va transfera plată conform art.VI al prezentului 

contract. 

 

Articolul V. LIVRABILE 

i. e-banner pentru Apel de propuneri de proiecte 

(RO & RU) 

ii. e-banner pentru sesiunile de orientare (RO & 

RU) 

iii. e-banner pentru anunțul rezultatelor preselecției 

iv. e - banner pentru fiecare comunitate/beneficiar 

selectat 

 

Articolul VI. PREȚUL ȘI CONDIŢIILE DE PLATĂ 

 

Pretul contractului este stabilit, cu aplicare scutirii de TVA 

cu drept de deducere, conform ofertei Executorului și 

constă din: 

- Prețul pentru design-ul a 4 concepte – 2,400 

MDL 

- Prețul pentru ajustări/modificări ale conceptului 

– 100 MDL pe ajustare de concept, fiind  

prevăzute 38 ajustări (precum dată, localitate). 

Plata va fi efectuată prin virament, pe contul bancar al 

Executorului, după cum urmează: 
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- 50% of the price for 4 concepts design - advance 

payment, within 5 working days after signing the 

contract; 

- 50% of the price for 4 concepts design - final payment 

– within 5 working days after accepting the final design 

of concepts;  

- Price of adjustments – within 5 working days after all 

adjustments are completed by the Contractor and 

accepted by the Client, respectively, after signing of the 

act of delivery of services by the Client and presenting 

the fiscal invoice by the Contractor.  

 

Article VII. TIMELINE  

 

The Contractor undertakes to design every concept in upto 

2 hours. Adjustments shall not exceed this term.  

 

Any modifications of the terms indicated in the 

Contractor’s offer shall be mutually agreed in written by 

parties. 

 

Article VIII. TAXES 

 

According to the Agreement signed in September 2001 

between the Republic of Moldova and the Government of 

Switzerland, ratified by the Law of the Parliament of RM No. 

789-XV dated 28.12.2001 (MO dated 17.01.2002), Fiscal 

Code of RM (Art. 104 p. “c1”), Decision of the Government 

of RM No. 246 dated 08.04.2010, with all modifications and 

further amendments, the import and/or delivery on the 

territory of the country of the goods and services for the 

ongoing investment and technical assistance projects, 

covered by international treaties to which Moldova is a 

party, are exempted of import tax, any custom fees, as well 

as the VAT exemption is applied with the right of 

deduction. All eventual costs, which may occur later on by 

paying any taxes, are to be borne by the Contractor. 

 

Article IX. FINAL CLAUSES  

 

All project papers and documents such as maps, drawings, 

plans, reports, photos, video and other material and data 

compiled or produced by the Contractor in connection 

with this Contract shall be property of the Client, shall be 

treated as confidential and must not be used by the 

Contractor, nor be made accessible to any other party at 

any time, even after the duration of the present Contract. 

 

The Contractor undertakes to take all necessary measures 

to ensure, at all times during the term of this Contract 

and/or the annexes thereto, that neither the Contractor nor 

any member of its personnel shall either offer or seek, 

- 50% din prețul pentru design-ul celor 4 concepte- în 

avans, timp de 5 zile lucrătoare după semnarea 

contractului; 

 

- 50% din prețul pentru design-ul celor 4 concepte - 

plata finală – timp de 5 zile lucrătoare după 

acceptarea design-ului final al conceptelor; 

- Prețul pentru ajustări – timp de 5 zile lucrătoare de la 

finalizarea tuturor ajustărilor de către Executor și 

acceptarea lor de Client, respectiv, după semnarea 

actului de prestare a serviciilor de către Client și 

prezentarea facturii fiscale de către Executor.  

 

Articolul VII. GRAFICUL 

 

Executorul se obligă să elaboreze fiecare concept în 

termen de până la 2 ore. Ajustările nu trebuie să întreacă 

acest termen. 

Orice modificare a termenelor indicate în oferta  

Executorului va fi convenită în scris de părți. 

 

 

Articolul VIII. TAXE 

 

În conformitate cu Acordul semnat în septembrie 2001 

între Republica Moldova și Guvernul Elveției, ratificat prin 

Legea Parlamentului RM Nr. 789-XV din 28.12.2001 (MO 

din 17.01.2002), Codul Fiscal RM (Art. 104 p. “c1”), 

Hotărârea Guvernului RM Nr. 246 din 08.04.2010, cu 

toate modificările si completările ulterioare, importul 

și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor si serviciilor 

destinate proiectelor de asistența tehnică și investițională 

în derulare, care cad sub incidența tratatelor 

internaționale la care Republica Moldova este parte, se 

scutesc de accize, orice taxe vamale, precum și se aplică 

scutirea de TVA cu drept de deducere. Orice alte plăți 

eventuale, care pot apărea mai târziu pentru plata unor 

taxe vor fi plătite de către Executor. 

 

Articolul IX. CLAUZE FINALE 

 

Toate documentele şi înscrisurile proiectului, precum 

hărţile, proiectele, planurile, rapoartele, fotografii, 

materiale video şi alte materiale şi date compilate sau 

produse de Executor în legătură cu acest Contract vor fi 

proprietatea Clientului, vor fi tratate ca confidențiale, şi 

nu vor fi utilizate de Executor sau puse de acesta la 

dispoziţia oricărei persoane terţe, chiar după expirarea 

prezentului Contract. 

Executorul se obligă să ia toate măsurile pentru a asigura, 

pe durata acestui Contract şi/sau anexelor la acesta, că 

nici Executorul nici oricare membru a personalului 
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accept, get promised directly or indirectly, for themselves 

or for another party, any gift or benefit from any third 

person, which would or could be construed as an illegal or 

corrupt practice. 

 

The Parties will strive to resolve amiably any eventual 

disputes arising from this Contract, in a peaceful and 

reasonable manner. Upon failure to amiably resolve the 

dispute, it shall be submitted to settlement to the 

competent Moldovan court. 

 

Nothing contained in this Contract and/or in the annexes 

thereto shall be construed or interpreted as to assimilate 

or consider the activity of the Contractor and/or its 

personnel as labor activities, in the sense of Moldovan 

labor legislation. 

 

This Contract shall enter into force as from the date of 

signature by Parties, and shall be valid until the completion 

of contractual obligations.   

 

This Contract is executed up and signed in two original 

copies, one for each party, in English and in Romanian. In 

case of discrepancy the English version prevails. 

 

Article X. ANNEXES 

 

Following Annexes form integral part of the present 

Contract:  

 

1. Terms of reference 

2. Contractor’s offer 

3. Code of conduct of contractual partners of FDFA 

 

acestuia nu oferă sau solicită, acceptă, primesc 

promisiuni, în mod direct sau indirect, pentru sine sau 

altă persoană, cadouri sau beneficii din partea oricărui 

terţ, care sunt sau ar putea fi interpretate ca acţiuni 

ilegale sau de corupţie. 

 

Părţile se vor strădui să soluţioneze amiabil orice litigiul 

rezultat din prezentul Contract, într-o manieră 

rezonabilă. În cazul imposibilităţii soluţionării amiabile a 

litigiului, acesta va fi transmis spre soluţionare instanţelor 

judiciare competente din Republica Moldova. 

 

Nimic în acest Contract şi/sau anexele la acesta nu va fi 

tratat sau interpretat în sensul asimilării sau echivalării 

activităţii Executorului şi/sau personalului acestuia, ca 

activitate de muncă în sensul legislaţiei muncii a 

Moldovei. 

 

Acest contract va intra în vigoare de la data semnării de 

către Părţi, şi va fi valabil pînă la executarea deplină a 

obligațiunilor contractuale.  

 

Acest contract este încheiat şi semnat în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte, în limbile 

română şi engleză. În caz de discrepanţă va prevala textul 

în limba engleză. 

Articolul X. ANEXE 

 

Următoarele Anexe constituie parte integrantă a 

prezentului contract: 

 

1. Termenii de referință 

2. Oferta Executorului 

3. Codul de conduită al partenerilor contractuali ai 

FDFA 
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Fundaţia Filiala din Moldova a fundaţiei „SKAT” 

 

MD-2009, mun. Chisinau, str.Al.Mateevici 35 

 

Codul fiscal 1013620001877 

IBAN MD42MO2251ASV66947197100 

BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A. 

Codul băncii   MOBBMD22 

Tel: 373 (22) 212-053 

 

 

Alfredas Zabieta,  

Locțiitorul Preşedintelui Fundaţiei  

 

 

Semnătura_______________________L.S. 

SC „Rețele Terestre SRL” 

 

MD-2005, mun. Chisinau, str. Mitropolit G. Banulescu-

Bodoni 59/B et. 8 

Codul fiscal 1007600026075 

IBAN MD58AG000000022513798090 

BC „Moldova Agroindbank” S.A. 

Codul băncii   AGRNMD2X 

Tel./Fax: + 373 (22) 101-777 

 

 

Victor Cioclea, 

Administrator 

 

 

Semnătura_______________________L.S. 
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