
CONTRACT Nr. 201-VM 
de achiziţionare: servicii de programare web 

Cod CPV: 72212224-5 

'25" iunie 2021 Chişinău 

Smart Studio S.R.L. IMSP Institutul Oncologic 
^denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei,) 

Reprezentată prin Serghei BULAT-Director 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în bază de: Statut 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(ă) în continuare PRESTATOR 
c / f : 1 0 1 3 6 0 0 0 1 9 5 7 3 d i n 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 

(statut, regulament, hotărîre etc.) 

pe de o parte, 

^denumirea completă a întreprinderii , asociaţiei, organizaţiei,! 

Reprezentată prin Cornel iu PREPELITA-
Vicedirector. 

(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în bază de: Regulament 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(ă) în continuare BENEFICIAR 
c / f : 1 0 0 3 6 0 0 0 1 5 1 0 2 3 

(statut, regulament, hotărîre etc.) 

pe de o parte, 

denumite în continuare părţi, au încheiat prezentul contract cu referire la următoarele: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Obiectul contractului îl constituie serviciile: 
a) Servicii de administrare WEB: colonstress.onco.md pentru Proiectul 2 SOFT/1.2/105 COLOX 

STRESS Modificări ale microbiomului colonic uman în contextul stresului generat de antibiotice " 
- prestatorul va publica informaţiile pentru Beneficiar pe pagina web a proiectului. 

2. TERMENUL CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul contract intră în vigoare în momentul semnării acestuia de către Prestator şi Beneficiar. 
2.2. Prezentul contract se consideră încheiat pe un termen de un an de zile. 

3. PREŢUL CONTRACTULUI 
3.1. Preţul contractului este suma tuturor preţurilor totale specificate în facturile emise de Prestator. 
Beneficiarului, tarifele pentru servicii sunt exprimate în lei MDL. 
3.2. Suma totală a prezentului contract pentru serviciile de administrare web se stabileşte în lei MDL 
(scutire de TVA cu drept de deducere) şi constituie: 12 000.00 ("Douăsprezece mii lei 00 bani) 
3.3. Plata pentru serviciile Prestatorului, se va achita lunar/trimestrial în momentul semnării actului de 
predare primire sau a facturii fiscale. 
3.4. Executarea contractului începe la data semnării prezentului contract. 
3.5. Toate taxele sunt nerambursabile pentru serviciile prestate. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Drepturile şi obligaţiile prestatorului 
4.1.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenită şi angajamentul asumat şi în conformitate cu prevederile prezentului contract. 
4.1.2. Prestatorul va publica pe pagina web colonstress.onco.md toată informaţia parvenită prin 
Email, de la Beneficiar (responsabilul de comunicare). 
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4.1.3. Prestatorul va publica doar informaţiile, în conformitate cu reglementările Manualului de 
comunicare şi vizibilitate al Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova pentru 
acţiunea externă a UE, înaintate în următoarele formate: word, pdf, jpg, link-uri video din youtube. 
4.1.4. Prestatorul va asigura confidenţialitatea datelor furnizate de Beneficiar sau solicitate de la 
acesta, cu excepţia cazurilor în care există acordul Beneficiarului pentru folosirea acestora, sau la 
cererea terţilor autorizaţi. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul să prelucreze datele cu caracter 
personal colectate în scopul executării contractului (facturare, recuperare datorii, etc.) sau să le 
furnizeze unor terţi în cazul în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului. 
4.1.5. Dacă Beneficiarul nu-şi onorează obligaţia de plată a serviciilor prestate de Prestator în termenul 
specificat la Cap. 3 din contract, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 
Beneficiarul onorează factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
4.1.6. Prestatorul are obligaţia să remedieze problemele de natură tehnică care împiedică funcţionarea 
normală a serviciilor prestate. 
4.1.7. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul în care clauzele 
prezentului contract vor fi încălcate. 
4.1.8. Prestatorul este în drept să stopeze funcţionalitatea paginii web, în cazul în care acesta 
efectuează lucrări de îmbunătăţire a paginii web şi securităţii acesteia. 
4.1.9. Prestatorul nu va publica pe pagina web, informaţii cu caracter porno, spam, reclamă/publicitate 
sau alte tipuri de informaţii care ar perturba activitatea normală a paginii web. 
4.1.10. în cazul în care Beneficiarul nu va prelungi contractul de administrare a paginii web. 
Prestatorul va asigura păstrarea paginii şi informaţiei, cel puţin 5 ani. 
4.2. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului 
4.2.1. Beneficiarul este în drept să expedieze informaţii în volum nelimitat către Prestator ca acesta să 
le publice pe pagina web colonstress.onco.md, 
4.2.2. Beneficiarul este în drept să solicite modificări în pagina web şi anume, redenumirea paginilor 
web din meniuri şi submeniuri, ştergerea sau adăugarea anumitor pagini dintr-un meniu sau altul. 
4.2.3. Beneficiarul este în drept să solicite adăugarea sau ştergerea articolelor sau modificarea dăţii 
publicării acestuia. 
4.2.4. Beneficiarul are dreptul de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedică buna 
funcţionare a site-ului şi care ţin de găzduirea acestuia. 
4.2.5. Beneficiarul are dreptul la păstrarea web colonstress.onco.md şi a informaţiilor la expirarea 
acestui contract, pentru cel puţin 5 ani. 
4.2.6. Beneficiarul are obligaţia în momentul expedierii informaţiilor spre publicare să menţioneze 
clar, denumirea articolului, paginii şi locul unde acesta urmează să fie publicat. 
4.2.7. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţie numărul de telefon şi email responsabilului de 
comunicare din cadrul proiectului, care va asigura comunicarea între părţi. 
4.2.8. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile pe care le 
consideră necesare în mod rezonabil pentru îndeplinirea contractului. 
4.2.9. Beneficiarul are obligaţia de a nu utiliza serviciile în scopuri ilegale sau pentru susţinerea 
activităţii ilegale. 

5. FORŢA MAJORĂ 
5.1. părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră 
(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe 
care nu depind de voinţa Părţilor). 
5.2. partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 
10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 
5.3. survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să 
fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara 
Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 



6. REZILIEREA 
6.1. rezilierea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
6.2. contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 
a) beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; 

b) beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; 
c) prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 

d) prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate 
conform prezentului Contract; 
e) Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare 
celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivate; 
f) Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. în 
cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezilierea. 

7. DISPOZIŢII FINALE 
7.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 
amiabilă, în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă 
conform legislaţiei Republicii Moldova. 
7.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea. 
7.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 
Contract unor terţe persoane fară acordul în scris al celeilalte părţi. 
7.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un 
exemplar pentru Prestator, Beneficiar. 
7.5. Prestatorul pune la dispoziţie e-mailul: sergiu@smartstudio.md şi un numărul de telefon 
069620361 care va asigura comunicarea între părţi. 

8. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR 

Smart-Studio S.R.L. IMSP Institutul Oncologic 

Adresa Juridică:Chişinău, str. P.Zadnipru 4/2 of.53. 
Adresa Amplasării: Chişinău str.Hînceşti 43 et. 6 
Cod fiscal: 1013600019573 
TVA 0405383 
IBAN: MD75ML000000002251800434 
Banca : Moldindconbank S.A fii.Stabil 
Cod: MQLDMD2X300 

Adresa poştală: Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Cod fiscal: 10036000151023 
IBAN: MD43ML000000002251802562 
Banca: BC MOLDINCONBANK S.A. 
Cod: MOLDMD2X302 

E-mail: office@smartistudio.rnd 
Telefon: 060833155 
Contabilitatea: 068 

suport informaţional 
488 

E-mail: anticamera@onco.md 
Telefon: 022 852 303, 022 852 670 

mailto:sergiu@smartstudio.md
mailto:office@smartistudio.rnd
mailto:anticamera@onco.md


Anexa nr. 1 
la contractul nr. 201-VM 
din „25" iunie 2021 

Specificaţia de preţ 

Cod CPV Denumirea 
bunuri lor şi/sau 
a serviciilor 

Unitatea de 
măsura 

Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţ unitar 
(cu TVA) 

Suma fără 
TVA 

Sunia cu 
TVA 

72212224-5 Servicii de 
administrare WEB 12 luni 1 000,00 1 200,00 12 000,00 14 400,00 

T O Î Â L 12 000,00 14400,00 

Sem emnătura BeneJŞ 


