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CONTRACT-CONT DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
Nr. OI ESI -192 ' 

mun. Chişinău ( " 24.02.2021 
data 

SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" (CTSIC) sediul - mun. 
Chişinău, str. S. Lazo, nr. 48, BC "MOLDINBCONBANK" SA, IBAN 
MD38ML000000002251900622, cod fiscal 1003600118109, TVA 0501790, tel. 022208-151, numită în 
continuare "EXECUTANT", reprezentat în persoana directorului Gheorghi EFTENI, ce acţionează în 
baza statutului CTSIC, pe de o parte, şi 

IMSP Institutul Oncologic or. Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
(denumirea întreprinderii sau numele prenumele persoanei fizice, adresa juridică) 

cod fiscal -1003600151023, cod IBAN MD94ML00000000225170231. 
«Moldindconbank» SA fii. Telecentru Cod bancar MOLDMD2X3Q2. 

(rechizite bancare) 

numită în continuare "BENEFICIAR" reprezentată în persoana 
directorului dna. Catrinici L. 

> • funcţia, numele, prenumele 

ce acţionează în baza A ^ ^ - t o ? ^ - ^ «-> •c<c< c pe de altă parte, au încheiat 
statutului, contractului, regulamentului, procurii 

prezentul contract, despre următoarele: 
1. Obiectul contractului 
1.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă executarea următoarelor lucrări: 

nr Cod 
lucrare 

Denumirea 
lucrărilor Preţ, lei 

Volum 
lucrări, 

un. 
Suma, lei 

1 3.2.12.1.2 

N2 

încercarea instalaţiilor tehnice şi expertiza 
rezultatelor ascensoarelor 4AP-500 nr.înr 
5348;5349;5350;5351; şi 4AS-500 nr. 
înr.266;3139;4948;4947; tarif 760,00 lei 
Pentru termen de exploatare mai mare de 20 ani se 
foloseşte coeficentul 2,0 1520.00 8 12160.00 

2 3.2.12.2.1 

N2 

încercarea instalaţiilor tehnice şi expertiza 
rezultatelor ascensoarelor - 6AM-500; nr.înr 
5638;5639;6122;6120;6119;6117 tarif 760,00 lei 
Pentru termen de exploatare mai mare de 20 ani se 
foloseşte coeficentul 2,0 1520.00 6 9120.00 

3 3.2.12.1.2 

3.2.12.1.5 

încercarea instalaţiilor tehnice şi expertiza 
rezultatelor ascensoarelor 2AP-450 nr.înr 
iH»C tarif 760.00 lei 
Pentru sostem de comandă electronic- logistic adios 
la cost 0,5 tarif 1140.00 2 2280.00 

Valoarea totală, lei fără TVA 
23560.00 

Suma TVA, lei 
4712.00 

Valoarea totală, lei inel. TVA 28272.00 

Suma contractuală spre achitare în scris, lei (inclusiv TVA): 
Douăzeci şi opt mii două sute şaptezeci si doi lei, 00 bani 

1.2 Lucrările se consideră executate prin semnarea actului de recepţie a lucrărilor executate, de către 
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2. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
2.1 Executantul se obligă 
2.1.1 Să execute lucrările indicate în p. 1.1 în volum deplin, calitativ, în termenele stabilite. 
2.1.2 Să execute lucrările asumate în corespundere cu documentele normative şi tehnice în vigoare. 
2.1.3 In cazul prezentării cu întârziere de către Beneficiar a datelor necesare pentru lucrările contractuale, 

Executantul are dreptul de a prelungi termenii de îndeplinire a lucrărilor şi de a aplica tarifele existente la 
momentul prestării lucrărilor. 

2.2 Beneficiarul este obligat: 
2.2.1 Să achite costul lucrărilor conform preţurilor, indicate în p. 1.1 al prezentului contract. 
2.2.2 Să prezinte la solicitarea Executantului informaţiile solicitate la executarea lucrărilor contractuale. 
2.2.3 Să creeze condiţii necesare pentru prestarea lucrărilor şi să asigure pregatirea obiectului pentru 

examinare de către expert. 
2.2.4 Să restituie exemplarul contractului S.R.L. CTSIC semnat şi ştampilat 
2.2.5 Să prezinte în termene utile documentele necesare în volum potrivit listei documentelor necesare 

pentru efectuarea expertizei securităţii industriale în conformitate cu prevedirile Legii nr.l 16 din 18.05.2012 
"privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase" 

2.2.6 Să recepţioneze lucrările prestate. 

3. Preţul lucrărilor şi modul de achitare 
3.1 Preţul lucrărilor (indicate în p. 1.1) este stabilit conform tarifelor în vigoare/preţurilor contractuale. 
3.2 Achitarea costului lucrărilor se efectuează prin transferul mijloacelor băneşti pe contul Executantului, 

în avans. 

4. Responsabilitatea părţilor 
4.1 In cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare 

răspunderea conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 
a prezentului contract părţile poartă 

5. Modul de soluţionare a litigiilor 
5.1 Litigiile şi divergenţele care pot apărea la executarea prezentului contract, se vor soluţiona în limita 

posibilităţilor prin intermediul negocierilor între părţi. 
5.2 în cazul imposibilităţii soluţionării litigiilor prin negocieri după realizarea măsurilor prealabile de 

tranşare a litigiilor conform legislaţiei în vigoare, litigiile vor fi transmise spre examinare în instanţa de 
judecată competentă. 

6. Dispoziţii finale 
6.1 Orice modificări şi completări a prezentului contract sânt valabile în condiţiile în care ele sânt întocmite 

în formă scrisă şi sânt semnate de către părţi. 
6.2 Cu excepţia aprobării scrise prealabile din ppartea celeilalte părţi, nici o parte nu va comunica nicicînd 

vreunei persoane sau entităţi terţe vreo informaţie din/sau care rezultă din prezentul contract, inclusiv informaţie 
privind existenţa acestui contract, cu excepţia cazului în care partea poate oferi acele date şi informaţii întrucît sunt 
cerute de lege sau de reglementările aplicabile. 

6.3 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, 
ambele având aceeaşi putere juridică. 

6.4 Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi este valabil pe perioada de executare a lucrărilor. 

EXECUTANT 

SRL «Centrul Tehnic 
pentru Securitate 
Industrială şi Certificare» 
Director Gheorghi EFTE 
LŞ 
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