
Secțiunea a 5-a. Formularul de contract 

 

 

 
CONTRACT model   …./15 

privind achiziţionarea serviciilor de gestionarea executării lucrărilor de restaurarea edificiului Sălii 
cu Orgă din mun. Chișinău 

 

   cod CPV: 71540000-5 

 00  mai 2015                                                                                                            mun.  Chișinău 

1. Părțile contractante 

……….. reprezentată prin director, , cu sediul în mun. …………., str. ……, înregistrată la Camera 

Înregistrării de Stat cu nr….., denumită  în continuare “Prestator” pe de o parte și Ministerul 

Culturii al Republicii Moldova, reprezentat prin ministru, dna Monica Babuc, care acţionează în 

baza Regulamentului aprobat prin Hot. Guv. Nr. 696 din 19 noiembrie 2009, denumit în continuare 

“ Beneficiar” pe de altă parte, (ambii denumiţi în continuare “Părţi”) au încheiat prezentul Contract 

referitor la următoarele: 

1. Achiziţionarea serviciilor de de gestionarea executării lucrărilor de restaurarea edificiului Sălii 
cu Orgă din mun. Chișinău, denumite în continuare Servicii conform licitaţiei publice 
nr.15/01004 din 18 mai 2015 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din  „0”  00 
2015. 

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 
a) Formularul ofertei; 
b) Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii. 

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor 
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor 
avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

4. În calitate de contravaloare a plăţilor, care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se 
obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi s-ă înlăture defectele lor în 
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.  
 

2. Obiectul contractului 
2.1 Prestatorul îşi asumă obligaţia să execute serviciile de gestionarea executării lucrărilor de 

restaurarea edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău, iar Beneficiarul de a recepţiona şi achita 
serviciile în  conformitate cu condițiile acestui contract; 

2.2 Pentru realizarea acestor servicii, Prestatorul va îndeplini întocmai sarcinile și atribuțiile 
prevăzute în  prezentului contract. 
 

 

 A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  
 



3. Termenele și condițiile de prestare 
3.1 Termenul de prestare a serviciilor conform contractului este de 18 luni din data semnării 

contractului şi intrarea în vigoare (după înregistrarea acestuia la Agenţia Achiziţii Publice şi 
Trezoreria Ministerului Finanţelor). 

a. Durata de prestare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze:  
 Celor generate de Beneficiar; 
 Datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neamputabile şi imprevizibile pentru 

Prestator. 
3.2 La dispoziţia scrisă a Beneficiarului, Prestatorul va sista prestaţia serviciilor sau a unor părţi a 

acestora, pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar.  
 

4 Prețul contractului și condițiile de plată 
4.1 Preţurile Serviciilor prestate conform prezentului Contract sînt fixe pe parcursul executării 

contractului. 
4.2 Suma totală a prezentului Contract,  inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie: sumă de 00 lei ( lei 00 bani) lei MD, (în temeiul: HG 1028 din 29.12.2014 anexa 2 se 
aplică cota TVA 0 (zero)). 

4.3 Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti. 
4.4 Metoda și condițiile de plată vor fi: prin transfer în termen de 30 zile calendaristice după 

executarea serviciilor și recepționarea documentelor de însoțire. 
4.5 Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al  facturii fiscale odată 

cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a 
prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în 
punctul 4.5 corespunzător numărului de zile de întîrziere. 

4.6 Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în 
prezentul Contract. 
 

5 Condițiile de predare – primire 
5.1 Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă: 
5.2 Lunar Prestatorul va prezenta Beneficiarului, actul de recepţie a serviciilor însoțit de un raport 

privind evoluția lucrărilor de restaurare a edificiului Sălii cu Orgă.  
5.3 Prestatorul va transmite Beneficiarului documentele în 2 exemplare; 
5.4 Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite toate condiţiile pentru semnarea actului de recepţie în 

conformitate cu condițiile impuse de realizarea obiectivului.  
5.5 Beneficiarul în funcţie de constatările făcute va aproba sau va respinge recepţia. 

 

6 Ajustarea valorii contractului 
6.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziţii publice. 

 

7 Obligațiile părților 
7.1 Angajamentele Prestatorului: 

7.1.1 Prestatorul trebuie să identifice persoana care posedă un complex de cunoștințe cu 
aplicarea acestora în mod practic în toate aspectele de elaborarea și realizarea 
proiectului. 

7.1.2 Prestatorul nu va comunica unor terţe părţi informaţiile nepublicate pe care i le va aduce 



la cunoştinţă Beneficiarul în procesul de prestare de către Prestator a serviciilor şi nu va 
transmite altor părţi, fără acordului Beneficiarului, a rezultatelor analitice obţinute în 
elaborarea Raportului. 

7.1.3 Prestatorul va fi responsabil în mod individual pentru obligaţiile sale în faţa unor terţe 
părţi care pot apărea din neglijenţa sau din omisiunile comise în îndeplinirea condiţiilor 
acestui Contract. Beneficiarul nu va fi responsabil în nici un fel pentru aceste obligaţii. 

7.1.4 Prestatorul va utiliza toată experienţa de care dispune pentru a asigura o calitate înaltă a 
serviciilor prestate.  

7.1.5 Prestatorul este responsabil de identificarea documentelor necesare pentru executarea 
sarcinilor şi validarea calităţii acestora.  

7.1.6 Prestatorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
antreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 
către antreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor legale şi profesionale. 

7.1.7 Prestatorul este obligat să gestioneze executarea lucrărilor în termenele stabilite prin 
graficul general de realizarea lucrărilor. 

7.1.8 Prestatorul nu va solicita nici un fel de beneficii, plăţi, subsidii sau compensaţii 
suplimentare decât cele prevăzute în mod expres în acest Contract. 

7.2 Drepturile şi obligaţiile prestatorului sunt strict limitate la condiţiile prezentului Contract.  
7.3 Angajamentele Beneficiarului:  

7.3.1 În cazul în care sarcinile stabilite nu sunt îndeplinite la timp sau nu sunt de o calitate 
satisfăcătoare, Beneficiarul este în drept să revadă suma contractului sau să rezilieze 
contractul; 

7.3.2 Beneficiarul nu va solicita nici un fel de prestaţii suplimentare decât cele prevăzute în 
acest Contract: 

7.3.3 să achite Prestatorului remuneraţia în modul şi termenii prevăzuţi de prezentul contract 
şi să nu intervină în activitatea Prestatorului, decât în limitele admise de legislaţie;  

7.3.4 să repare Prestatorului prejudiciul cauzat prin neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor sale contractuale. 

 

8 Răspunderea părţilor 
8.1 Dacă se constată lipsă unor servicii, Beneficiarul va înştiinţa imediat Prestatorul despre acest 

fapt. 
8.2 Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate în limitele stabilite, inclusiv de 

viciile ascunse. 
8.3 Pentru refuzul de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract, Prestatorul suportă o 

penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.  
8.4 Pentru prestarea cu întîrziere a serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 

0,1 % din suma serviciilor ne prestate, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai mult de 5 % din 
suma totală a prezentului contract. 

8.5 Pentru achitarea cu întîrziere a serviciilor prestate, Beneficiarul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1 % din suma mărfii neachitate, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totală a prezentului contract. 

 
9 Soluţionarea litigiilor 

9.1 Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. 
În caz de neînţelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova. 

 

10.  Rezilierea contractului 

10.1  Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă: 



a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 
Prestatorul în situaţia de a nu putea executa serviciile; 

b) Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor, înaintate conform prezentului contract.           
c) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 
10.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă: 

a) Prestatorul întârzie cu cel mult 10 zile lucrătore la executarea lucrărilor în raportul cu graficul 
de lucrări, aprobat de ambele părţi; 

b) Prestatorul a fost declarat falit, intră în lichidare sau are o ipotecă pe capital; 
c) Prestatorul a abandonat contractul. 

10.3 Prezentul Contract nu poate fi modificat (completat) sau reziliat decât printr-un Acord 
Suplimentar semnat de părţi, care se anexează la Contract şi devine parte integrală a acestuia.  

10.4 Părțile vor conveni asupra eventualelor modificări cu 2 luni în prealabil. Contractul poate fi 
reziliat unilateral de către Beneficiar în cazul în care Prestatorul încalcă în mod flagrant sau 
repetat condițiile contractuale. În acest caz se va respecta o perioadă de preaviz cu durata de o 
lună. 

 
11. Dispoziţii finale 

11.1 Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare care se remit câte un exemplar:   
a) Prestatorului; 
b) Beneficiarului; 
c) Agenţia Achiziţii Publice.  

11.2 În mărturisirea celor expuse mai sus, prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării 
lui şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi Trezoreria 
Ministerului Finanţelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.  

 

12 Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor 
 

 

 


