
CONTRACT JNfo TO-92/19///A //V 

din 30 iulie 2019 mun. Chişinău 

"Executor" : 
S.R.L."Liftmontaj" , mun.Chisinau, str.M.Manole 6/2, tel. 022 477105, fax. 022 477100, cod fiscal 
1016600015923; cod IBAN MD35EN000000222409033408, BC "Energbank"S.A.fil.CiocanaNoua, 
CB : ENEGMD22408, director Nicolaev P.D. 

si "Benefeciar" : 
IMSP Institutul Oncologic, mun.Chisinau, str.Testimitianu 30, tel.: 022 852 670, 
Cod fiscal : 1003600151023, cod IBAN : MD94ML000000002251702316 
S.C. "Moldindcombank"S.A., fil.Testimitanu, CB : MOLDMD2X302 
Director: Catrinici Larisa 

l.Obiectul contractului; 
Obiectul prezentului contract reprezintă intretinerea echipamentului ascensoarelor mentionate in Anexa 
Noi, al căror proprietar este "Beneficiarul"", inregistrat la Inspectoratul Principal de Stat pentru 
Supraveghere Tehnica a Obiectelor Industrial Periculoase. 

2.Durata contractului: 
Prezentul contract este Încheiat pina pe data de 31 decembrie 2019 

3.Costul: 
3.1. Costul lucrărilor prezentului contract este contractual si include costul forţei de munca, costul 
energiei termoelectrice, si, deasemenea, depinde de destinaţia ascensoarelor, starea tehnica, anul 
producerii ascensoarelor, regimul de exploatare si altele. 
3.2. Costul lucrărilor pentru prezentul Contract sunt indicate in Anexa N°l, fiind parte componenta a 
prezentului Contract. 
3.3. "Executorul", prin accord cu "Beneficiarul", are dreptul de a modifica costul lucrărilor, indicate in 
Anexa 1. 
3.4. Executarea lucrărilor de aducere a ascensorului in SBF(Stare de Buna Funcţionare), dupa 
intreruperea deservirii pe un termen de 3 si mai multe luni, sau in cazul deteriorării intentionate a 
utilajului ascensorului, sunt efectuate de "Executor" contra plata suplimentara. 

4.Procedura de achitare: 
4.1. Achitarea pentru lucrările executate, se efectuiaza lunar, pina la data de 15, a lunii urmatoare dupa 
raport, la prezentarea actului pentru lucrările executate. 
In cazul schimbării rechizitelor bancare, "Beneficiarul" este obligat sa anunţe "Executorul" in termen de 
cinci zile. 
Daca "Beneficiarul", pina la data intii a lunii, urmatoare dupa raport, nu prezintă in scris obiecţii 
referitor la lucrările efectuate, "Executorul" considera lucrările primite, si le include in volumul 
lucrărilor executate, 
- l i n c a . ' " ' 
serviciiloi 



si adresa juridica a noului Proprietar.in caz contrar.precedentul proprietar v-a achita serviciile prestate 
conform contractului,pina la definirea formei legitime de schimbare a proprietatii. 
4.3. In cazul neconfirmarii in termen de 5 zile a achitarii serviciilor,"Executorul" intrerupe executarea 
lucrărilor. 

S.Obligatiunile "Executorului": 
5.1.Sa asigure funcţionarea ascensorului conform parametrilor minimi in conformitate cu cerinţele 
uzinei producătoare, si in conformitate cu Regulile de Constructie si Exploatare Inofensiva a 
Ascensoarelor. 
5.2. Sa asigure starea tehnica si funcţionarea inofensiva a ascensorului. 
5.3. Sa asigure executarea umatoarelor servicii si lucrări : 
a)Reparatia curenta. 
b)Executarea controlului tehnic planificat: 

RT-1 - o data la 15 zile 
RT-2 - o data la 30 zile 
RT-3 - o data la jumatate de an 

c) Evacuarea pasagerilor in cazul blocării acestora in ascensor 24/24. 
d) Sosirea la obiect in 45 min. in cazul evacuarii pasagerilor, si in 120 min. pentru inlaturarea 
difectiunilor ne legate de evacuarea pasagerilor. 
e) Efectuarea lucrărilor de inlaturare a defecţiunilor se efectuaza: 

- conform cererii de chemare receptionata intre orele 8:00 si 17:00 in decurs de 120 minute 
- conform cererii de chemare receprionata dupa orele 17:00 in urmatoarea zi ora 8:00. 

f) Efectuarea lucrărilor de inlaturare a defecţiunilor se efectuiaza in regim de lucru Luni-Duminica intre 
orele 8:00-19:00. 
Inlaturarea defecţiunilor prevede: 

- sosirea la obiect conform cererii de chemare 
- depistarea tipului de defecţiune 
- inlaturarea defecţiunii ( daca nu este necesara schimbarea pieselor) 

g) Efectuarea lucrărilor de reparaţie se efectuiza in regim de lucru Luni-Vineri intre orele 8:00 si 17:00 
Lucrările de reparaţie prevăd: 

- Orice tip de lucrare care necesita schimbarea pieselor (balustradelor, rulmenţilor, uşilor puţului 
ascensorului, sabotilor s.a.m.d.) 

- Lucrări de aducere in stare de buna funcţionare. 
- Lucrări ce necesita interventia sudorilor, lăcătuşilor si altele. 

Numărul de telefon pentru chemarea personalului tehnic 24/24 : 022 47 71 02 ; 068 66 88 73 

5.4. Sa intrerupa exploatarea ascensorului in cazul incalcarii regulilor de Securitate si neindeplinirii 
obligaţiunilor "Beneficiarului". 
5.5. Sa execute lucrările la ascensor conform regulilor stabilite a tehnicii de Securitate, Antiincendiare si 
a Protectiei Muncii. 
5.6. întocmesc impreuna cu "Beneficiarul", in cazul defectării intentionate a ascensorului, act cu privire 
la defectarea intentionata a ascensorului. 

6. Obligaţiunile "Beneficiarului": 
6.1. "Beneficiarul" desemneaza persoana responsabila pentru exploatarea ascensorului si duce 
răspundere pentru pastrarea echipamentului ascensorului. 
6.2. "Beneficiarul" asigura neadmiterea persoanelor străine in camera de mecanisme(CM). 
6.3. Conform documentaţiei Tehnice, "Beneficiarul" se obliga sa asigure iluminarea si acces in CM si 
la uşile puţului ascensorului pentru personalul spicializat al "Executorului". 
•: - Asigurarea aprovizionării cu energie electrica, intretinerea cablului de alimentare a Energiei 
Electrice si a parametrilpf nominali (tensiunea,frecventa,curajjtal),ech'm9mentul -si mijloacel 



V 

protectie pina la întrerupătorul Principal. Asigurarea CM cu covoraşe dielectrice si echipament 
antiincendiar. 
6.5. Asigurarea temperaturii in intervalul +5 - +35 grade Celsius in putui ascensorului si in camera de 
mecanisme, nivelului de umeditate si in cazul necesitatii eliminarea apei din fundătură. 
6.6. "Beneficiarul" anunţa imediat "Executorul" despre funcţionarea anormala a ascensorului si 
intreprinderea masurilor indreptate spre impiedicarea apariţiei accidentelor. 
6.7. "Beneficiarul" este obligat sa instiinteze toti utilizatorii ascensorului despre regulile de utilizare a 
ascensorului si instruirea periodica a utilizatorului. 
6.8. "Beneficiarul" nu are dreptul de a exploata ascensorul, care a fost oprit de către "Executor" sau alte 
persoane imputernicite. "Beneficiarul" este obligat sa nu admita in CM personae străine. 
6.9. In cazul depistării defecţiunilor la ascensor sau deviaţiilor de la norme, părţile contractante se vor 
informa reciproc. 
6.10. "Beneficiarul" v-a verifica calitatea lucrărilor de raparatie in prezenta reprezentantului 
"Executorului" fara interventie in activitatea profesionista a colaboratorilor "Executorului". 
"Beneficiarul" duce răspundere totala pentru utilizarea ascensorului oprit de către "Executor". 

7. Responsabilitatea pârtilor: 
7.1. Părţile contractante duc plina răspundere pentru executarea obligaţiunilor prevăzute in contract, 
conform legislaţiei in vigoare. 
7.2. "Executorul" nu duce răspundere in fata "Beneficiarului", pentru posibilele consecinţe in cazul 
intervenţiei persoanelor străine in reparaţia ascensorului, in cazul grevelor, incendiilor, dezastrelor 
naturale si alte motive, ce nu depind de "Executor". 

8.Conditii speciale: 
8.1. In cazul defectării, a oricărui element din echipamentul ascensorului, dupa expirarea termenului de 
garanţie dat de uzina producătoare, "Beneficiarul" trebuie sa achiziţioneze elementul defectat pentru 
instalarea ulterioara de către colaboratorii "Executorului". 
8.2. Lucrările care nu sunt incluse in deservirea tehnica a ascensorului, nu sunt obiecte a prezentului 
contract. 
8.3. In cazul nesemnarii, suspensiei sau expirării valabilitatii contractului, "Beneficiarul" este obligat sa 
primeasca cheile de la CM. 
8.4. Anularea contractului este posibila in cazul anuntarii prealabile oficiale a pârtilor contractate, minim 
cu o luna inaintea rezelierii contractului. 
8.5. Prezentul contract conţine trei foi si este intocmit in doua exemplare: unul pentru "Beneficiar" si 
unul pentru "Executor". 

BENEFICIAR" EXECUTOR 

IMSP Institutul Oncologic 
cod IBAN : MD94ML000000002251702316 
S.C. "Moldindcombank"S.A., fil.Testimitanu 
CB : MOLDMD2X302 
Cod fiscal: 1003600151023 

S.R.L."Liftmontaj" 
cod IBAN : MD35EN000000222409033408 
B.C. "Energbank"S.A.fil.Ciocana Noua 
CB : ENEGMD22408 
cod fiscal 1016600015923 



Anexa nr. 1 

la Contractul nr.TO-92/19 din 30.01.2019 

SPECIFICAŢIA TEHNICA 

Denumirea 
bunului Locul instalării Caracteristica 

Tehnică 

Anul dării 
A in 

exploatare 
Cantitatea Preţul per 

luna (lei) 

Ascensor 
pasageri 
Ah&Met 

Mun. Chişinău, 
str. 

N.Testemiţanu, 
30 

5staţii,l /ms 450 
kg, dirijare 

microprocesuală, 
invertor de 
frecventă 

2019 2 buc 1543,82 

Total eu 
TVA 

3 087,64 

Notă*: 1. Metenanţa pentru ascensorul numărul 1 începe din 30.07.2019. 

2. Metenanţa pentru ascensorul numărul 2 începe din momentul 
dării în exploatare a acestuia. 

"Executor" "Beneficiar" 

SRL "Liftmontaj" IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 
Cod 1BAN:MD35EN000000222409033408 mun. Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Telefon: 022477100, 022 477105 Telefon (022)852-670 
Banca: BC Energbank SA IBAN: MD94ML000000002251702316 
Cod: ENEGMD22408 Banca: BC „Moldindconbank" SA 
Mun. Chişinău,str. Meşterul Manole 6/2 Filiala „Testimiţeaaf 
Cod fiscal: 1016600015923 Cod: MOLDMD2X3G2 

Cod fiscal: 1003600151023 
Cod TVA: 0206497 


