
CONTRACT SUPRAVEGHERE DE AUTORE 

201$ or.Chişinău 

S.R.L. „LACONIC- PROIECT" în calitate de „Executor" reprezentat prin administratorul d-
nul S.Trifan pe de o parte şi "institutia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic" 
_ în calitate de "Beneficiar",pe de alta parte reprezentată de administratorul . Larisa Catrinicl , 
iar împreună în continuare numiţi "Părţile contractante", acţionînd în continuare cu Legislaţia 
Republicii Moldova, au încheiat următorul contract de supraveghere de autor: 

1.1 "Proiectantul" se obligă să execute în conformitate cu sarcina beneficiarului şi 
normativele în vigoare, supravegherea de autor la obiectul: - RESISTEMATIZAREÂ 

ÎNCĂPERILOR BLOCULUI OPERAŢIONAL DE LA ETAJUL "8 " I.C.S. ONCOLOGIC 
DIN str. TESTIMITEANU mun. CHIŞINĂU. (ETAPA I ) 
1.2 Primirea şi evaluarea lucrărilor se realizează în corespundere cu proiectul de execuţie, care 
alcătuieşte partea integrantă a prezentului contract. 

2o PREŢUL LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA DE ACHITARE 
2.1 Preţul lucrărilor de proiectare, care fac obiectul prezentului contract este de 65000_ lei 

( sasezeci si rimei mii lei ) lei, inclusiv TVA 20 %. 
2.2 Finanţarea se va indeplini pe etape la prezentarea facturilor. 

2.3. Domeniul supravegherii include: 
- Ieşirea specialiştilor autori de proiect pe compartimente , la obiect in caz de urgenţă . 
- Schimbările care apar in timpul lucrărilor, 
- Consultarea şi monitorizarea punerii în aplicare a proiectului; 
- Alte acţiuni în afara domeniului de aplicare a prezentului contract. 

3. Timpul de executare a unei obligaţii 1-3 zile (in dependenta de complicitatea de Îndeplinirea 
lucrărilor) 

3.1. Proiectantul va executa lucrările în conformitate cu paragraful 1.1 al prezentului contract pe 
durata unei lucrări complexe de finisare specificate în proiect. 

54. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Proiectantul se obliga să execute condiţiile prezentul acord. 
4.2. Clientul se obliga: 
4.2.1. Proiectantul sa aiba acces si transport la obiect de pe durata contractului. 
4.2.2. Achitarea lucrărilor : Pe etape 
5. Responsabilitatea părţilor 

5.1. în caz de neexecutare sau executarea necorespunzătoare a unei obligaţii de alte părţi în temeiul 
prezentului acord de către vinovat trebuie să ramburseze daunele . 
6.. Plata unei penalităţi nu scuteşte părţile de obligaţiile sau remedia încălcarea. 

7. Forţa Majora 
7.1. Nici una dintre părţi nu va fi răspunzător fata de cealaltă parte pentru orice întârziere sau eşec în 
performanţă cauzată de împrejurări care a apărut contrar voinţei şi dorinţa părţilor şi care nu pot fi 
prevăzute sau evitate, inclusiv conflicte civile, inundaţii, incendii şi alte dezastre naturale. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 



8.TERMENUL DE ACŢIUNE A CONTRACTULUI ŞI ADRESELE 
JURIDICE ALE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

8.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către „PĂRŢILE 
CONTRACTANTE" şi va expira după îndeplinirea tuturor obligaţiunilor contractuale. 

La prezentul contract se anexează: 

Adresa juridică şi contul bancar, 

PROIECTANT: 
2015,or..Chişinău str.Zelinschi, 10-46 
cont de decontare 2224710 SV 34593697100 
c/f 1010600003030 
în BC „Mobiasbanca" -
„Grupe Societe Generale" fil.nr.9 „Centru" 
MOBBMD22 
c/TVA 0307006 

BENEFICIAR 
mun. Chişinău str. Testimitanu 30 
INAN MD94ML000000002251702316 
Banca: BC"Moldindconbank"SA 

Filiala „Testimitanu" 
Cod:M()LDMD2X302 
Cod fiscal : 1003600151023 
Cod TVA :0206497 


