
Contract de prestare a serviciilor de laborator -CDI 
N r . J j & f - M 

" j O l 0'/ 2021 mun. Chişinău 
Cod. 102 

Agenţia Naţională Pentru Sănătate Publică , reprezentată de către directorul, 
Dl. Vasile GUŞTIUC , care acţionează în baza Regulamentului, denumit în continuare 
„ Prestator " pe de o parte şi I M S P„ Institutul Oncologic " reprezentată prin conducător 

Dna.Larisa CATRINICI , care acţionează în baza Regulamentului denumită în continuare 
„ Beneficiar " şi pe de altă parte ,( ambii denumiţi în continuare „ Părţ i" ) au încheiat 
prezentul Contract referitor la următoarele. 

1. Obiectul Contractului 
1.1. Prin prezentul contract, Beneficiarul solicită iar Prestatorul se asumă obligaţia să 
presteze următoarele servicii medico-sanitare , Monitoringul Dozimetric Individual ( MDI). 
1.1.1. Efectuarea măsurătorilor - Monitoringul Dozimetric Individual ( MDI) 

- determinarea dozelor individuale de expunere pentru lucrătorii expuşi profesionali la 
radiaţii ionizante (Total dozimetre individuale la lucrători- 81 persoane) , denumite în 

continuare „Servicii " periodic şi la cerere indicate în specificaţia serviciilor din anexa nr.l 
la prezentul contract. 
1.2.Volumul măsurătorilor se stabileşte după necesitatea de către Beneficiar ce se indică în 
în anexa nr.l, care este parte integrală la prezentul contract. 
1.3.Cantitatea necesară poate fi mărită sau micşorată în dependenţă de necesitate, în baza 
unui Acord adiţional la Contract. 
1.4.Calitatea serviciilor prestate de Prestator trebuie să corespundă standardelor,condiţiilor 
tehnice aprobate de MS al RM . 

2.Termenele şi condiţiile de prestare a serviciului. 
2.1.Investigaţiile se efectuează de Prestator la solicitarea Beneficiarului-trimestrial 
conform -specificaţii serviciilor din anexă nr.l 
2.2..Documentaţia tehnică şi cea de însoţire a probelor/serviciilor include : 

1. Actul de prelevare a probelor -Formular nr.351e 
2. Rezultatul serviciilor de laborator CDI (trimestrial) -Buletin de verificare a dozelor 

individuale de expunere profesională a personalului (F.nr.351e). 
3.Actul de primire predare a serviciilor de laborator (CDI) - trimestrial/anual. 

2.3. Data prestării serviciului se consideră data când s-a eliberat rezultatul măsurătorilor în 
(F. nr.351e). 

2.4.Beneficiarul recepţionează rezultatul în termen de 5 zile- conform graficului din anexa nr.l 
2.5. Factura de plată este eliberată de Prestator în dependenţă de volumul serviciilor medico-
sanitare prestate şi calculate conform anexei nr.l prezentului contract şi înaintată Beneficiarului. 

3.PreţuI şi costul total al contractului şi condiţiile de plată. 
3.1.Preţul serviciului prestat de Prestator este stabilit în lei moldoveneşti conform Catalogului de 
tarife unice pentru serviciile medico-sanitare, acordate de către instituţiile medico-sanitare 
publice municipale aprobat pin H.G. nr.533 din 13.07.2011, H.G. nr.1020 din 29.12.2011 şi 
depinde de volumul -măsurătorilor efectuate. 
3.2.Beneficiarul achită plata conform contului, actului de primire predare,facturii fiscale eliberat 
de Prestator. 
3.3.Achitarea serviciilor se va efectua în lei moldoveneşti ,în termen de 10 zile după eliberara 
trimiterii la investigaţii. Data achitării este considerată data întrării mijloacelor financiare în 
contul Prestatorului. 
3.4. Achitarea serviilor se va efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului 
indicat în prezentul contract-sau în actul de primire predare. 

3.5.In caz de aprobare a noului catalog de preţuri la serviciile medico-sanitare publice 
municipale costul serviciilor prestate se modifică Beneficiarul fiind preavizat cu zile. 



4.0bligaţiunile părţilor. 
4.1. Obligaţiile Beneficiarului 
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 
serviciului în corespundere cu cerinţele prezentului Contract. 
b) să asigure condiţii pentru efectuarea serviciilor de laborator în obiectivele din teritoriu de către 
reprezentanţii Prestatorului; 
c) să asigure plata serviciului,respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract; 
4.2.Obligaţiile Prestatorului. 
a) să presteze serviciul în condiţiile prevăzute de prezentul contract; 
b) să prezinte Beneficiarului factura fiscală,rezultatul investigaţiei în termenii prevăzut de 
Contract; 
c) să presteze serv iciul calitativ şi la timp conform cerinţelor prezentului contract. 
d) să anunţe Beneficiarul despre finalizare prestării serviciului. 

5. Eveniment în afara controlului. 
5.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 
obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unui 
eveniment anormal care nu poate fi evitat prin măsuri rezonabile,iar riscul nu îi revine acelei 
persoane (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii , cutremure de pământ, precum şi 
alte circumstanţe ,ce nu depind de activitatea Părţilor). 
5.2. Partea care invocă clauza eveniment în afara controlului este obligată de a informa imediat 
(dar nu mai târziu de 10 zile ) cealaltă parte despre survenirea circumstanţelor. 

6. Rezoluţiunea 
6.1. Dreptul la rezoluţiune se exercită în condiţiile prevederilor din Codul Civil al RM. 
Exercitarea dreptului la rezoluţiune se efectuează de către partea îndreptăţită prin declaraţie 
scrisă notificată celeilalte părţi contractante cu oferirea termenului de răspuns la notificare. 
6.2. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii contractului este obligată să comunice în termen de 
30 zile calendaristice celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o declaraţie de rezoluţiune . 
6.3 Rezoluţiunea contractului are ca efect încetarea executării obligaţiilor Părţilor prevăzute de 
prezentul Contract. 
6.4. Obligaţiile contractuale scadente urmează să fie executate de către părţi până la data 
rezoluţiunii. 

7. Răspunderea 
7.1. Pentru prestarea cu întârziere a serviciului,Prestatorul poartă răspundere materială în valoare 
de 0,1% din suma serviciului neprestat,pentru fiecare zi de întârziere. 
7.2. pentru achitarea cu întârziere a serviciului,Beneficiarul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma serviciului neachitat,pentru fiecare zi de întârziere ; 

8. Dispoziţii finale 
8.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 
negociabilă. în caz de nesoluţionare pe calea negocierilor,părţile vor lua măsuri anticipate de 
soluţionare a acestora,expediind pretenţii în formă scrisă prin poştă cu aviz de recepţie. 
8.2. Orice modificare şi completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când 
acestea au fost făcute în scris şi semnate de către reprezentanţii împuterniciţi pentru acesta ai 
ambelor părţi. 
8.3. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare de aceiaşi putere juridică. 
8.4.Prezentul Contract întră în vigoare la data semnării lui de către părţi ,se închide pe termen de 
la şi este valabil pînă la 20 , 
8.5.Prezentul Contract poate fi completat cu anexe suplimentare,după necesitate ,care vot fi parte 
integrantă a acestuia. 



9. Rechizite juridice,poştale şi de plăţi ale părţilor 

PRESTATOR BENEFICIAR 

Agenţia Naţională Pentru Sănătate Publică 
MD2028, mun. Chişinău, str. Gh.Asachi,67A 
Tel.(022) 574-50l,fax.(022) 72-97-25 

IMSP,, Institutul Oncologic" 
mun.Chişinău ,str.N.Testemiţanu nr.30 

tel.(022)852-670 

AN Sănătate Publică 
Cod. fiscal: 1018601000021 
Cod.IBAN:MD 19TRPAAA142310A15826AA 
Banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 
Cod bancar (BIC): TREZMD2X 

UBAN MD94ML000000002251702316 

Codul băncii: 

Cod. fiscal: 1003600151023 

Vasile GUSTIUC Larisa CATRINICI 

Anexa nr.l la contractul nr.X din Oty a.2021 

Specificaţia serviciilor: 

Codul Denumirea serviciilor Unitate Tarif,MDL 
Monitoringul dozimetric individual, personalului expuşi 
profesional la radiaţii ionizante - 81 persoane inclusiv : 

De 
măsură 

Determinarea dozelor individuale de expunere ale personalului cu 
utilizarea sistemului HARSHAW -6600 Plus ,TLD 

1 
măsurare 237 

Determinarea dozelor individuale de expunere ale personalului cu 
utilizarea sistemului HARSHAW -6600 Plus ,TLD 

1 
măsurare 131-00 

238 Evaluarea dozelor individuale de expunere ale personalului 1 
evaluare 

76-00 

Perioada de prezentare a dozimetrelor individuale la MDI: 
20-25 martie, iunie ,septembrie, 10-15 decembrie 


