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CONTRACT Nr. 
de achiziţionare: servicii de administrare web (administrarea paginii web) 
CodCPV: H W ^ - O 
"18" noiembrie 2019 Chişinău 

Prestatorul de servicii Beneficiarul (autoritatea contractantă) 

„SMART-STUDIO" S.R.L. IMSP Institutul Oncologic 
(denumirea completă a agentului economic) 

reprezentată prin Serghel Bulat Director 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza: STATUT 

(denumirea completă a agentului economic) 

reprezentată prin Director Larisa CATRINICI 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza: STATUT 
(statut, regulament, hotarire) 

Denumită în continuare: PRESTATOR 
C.F. 1013600019573 din 13-06-2013 

(statut, regulament, hotarire) 

Denumită în continuare: BENEFICIAR 
C.F. 1003600151023 din 

(se indică nr. şi data de inregistrareîn Registrul de Stat) 

Pe de o parte, 
(se indică nr. şi data de înregistrareîn Registrul de Stat) 

Pe de o parte, 

Denumite în continuare părţi, au încheiat prezentul contract cu referire la următoarele: 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractuluiîl constituie serviciile de administrare web, Prestatorul acordă Beneficiarului următoarele servicii: 
a) Pagina WEB pe durata contractului; 
c) Administrarea paginii web conform preţurilor stabilite în anexa nr. 1 a prezentului contract. 
1.2. Prestatorul efectuează serviciile de administrare web în favoarea Beneficiarului în conformitate cu condiţiile ofertei specificate în 

Anexa 1 la prezentul contract, care este parte integrantă a acestuia. 

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 în momentul semnării acestuia de către ambele părţi şi va fi valabil pînă la 31 decembrie 
2020, şi se va prelungi automat pe perioade succesive şi egale cu durata iniţială, dacă părţile nu au convenit asupra rezilierii acestuia. 

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. 
3.2. Preţul pentru serviciile prestate, este stipulat în Anexa 1 la prezentul contract. 
3.3. Plata pentru serviciile Prestatorului, se achită lunarîn baza facturii fiscale nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare. 
3.4. Executarea contractuluiîncepe la data semnăriiprezentului 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 are obligaţia de a presta 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 toată informaţia parvenită prin Email, de la Beneficiar. 
4.1.3. Prestatorul va publica do ar informaţiile care vor veni 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 sa 
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 necesarpentra executarea contractului. 
4.1.5. Prestatorul are dreptul de a-şi selecta clientela. 
4.1.6. Dacă Benficiarul 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. 
4.1.7. Prestatorul are obligaţia să remedieze problemele de natură tehnică care împiedică funcţionarea normală a serviciilor furnizate. 
4.1.8. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul în care clauzele prezentului contract vor fi încălcate, fără 
avertisment prealabil şi fără înapoierea banilorplătiţi pentru perioada neconsumată. 
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4.1.9. Dacă data limită de plată este depăşită cu mai mult de 30 zile calendaristice. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a şterge de pe 
serv erele sale, toate informaţiile şi datele Beneficiarului, în acest caz, obligaţiile contractuale ale ambelor părţi pentru serviciul care nu 
s-a realizatplata încetează imediat. 
4.1.10. Prestatorul este în drept să stopeze funcţionalitatea paginii web, în cazul în care acesta efectuează lucrări de îmbunătăţire a 
paginii web şi securităţii acesteia. 
4.1.11. Prestatorul nu va publica pa pagina web, informaţii cu caracter porno, spam, sau alte tipuri de informaţii care ar perturba 
activitatea normală a paginii web. 
4.1.12. în cazul în care Beneficiarul nu va prelungi contractul de administrare a paginii web, Prestatorul va asigura funcţionalitatea 
paginii web pe un termen de 20 zile după careva avea dreptul să stearga de pe server pagina web. 
4.2. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului 
4.2.1. Beneficiarul este în drept să expedieze informaţii în volum nelimitat căterPrestator ca acesta să le publice pe pagina web. 
4.2.2. Beneficiarul este în drept să solicite modificări în pagina web şi anume, redenumirea paginilor w°b din meniuri şi sub meniuri, 
ştergerea sau adăugarea anumitorpaginidintrun meniu sau altul. 
4.2.3. Beneficiarul este îndrept 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-lllui \\ CâîC QC 
găzduirea acestuia. 
4.2.5. Beneficiatul are obligaţia în mementul expedierii informaţiilor spre publicare să menţioneze clar, denumirea articolului, paginii şi 
locul unde acesta urmează să fie publicat. 
4.2.6. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţie un număr de telefon şi un email care va asigura comunicarea înterpărţi. 
4.2.7. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile pe care le consideră necesare în m od rezonabil 
pentru îndeplinirea contractului. 
4.2.8. Beneficiarul are obligaţia de a nu utiliza serviciile în scopuri ilegale sau pentru susţinerea activităţii ilegale. 

5. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
5.1. Beneficiarul este de acord că, întreaga răspundere a Prestatorului şi încercările sale de remediere pentru orice servicii furnizate în 
cadrul acestui Contract şi orice încălcare a acestui Contract este limitată numai la suma plătită pentru aceste servicii, sumă ce se 
regăseşte în Anexa 1 la prezentul Contract. 
5.2. Prestatorul nu răspunde de nefuncţionarea serviciilor şi nici de eventualele pagube provocate Beneficiarului din motive care nu 
depind de prestator, cum sunt: cazurile de afecţiuni tehnice apărute în reţeaua de internet, cazurile de atacuri de tip hacking, cazurile de 
infectare cu viruşi a serverului de găzduire. 
5.3. Prestatorul nu va răspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de către Beneficiar prin utilizarea Serviciului, în dauna 
Beneficiarului sau altor terti. 
5.4. Prestatorulnu răspunde de conţinutul site-ului, întrucît Prestatorul va publica doar informaţiile recepţionate de la Beneficiar. 
5.5. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi de executarea în mod necorespunzător, tota 1 sau 
parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespun zătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită delege. 
5.6. în cazul în care Prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, Prestatorul se 
obligă la despăgubirea Beneficiarului pentru plăţile efectuate în avans prin restituirea sumelor pentru perioada rămasă până la expirarea 
contractului. 

6. MODIFICARE ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6.1. Modificarea clauzelor contractuale poate fiefecutată doar prin acordul comun al Beneficiarului şi Prestatorului, sub forma unui ac t 
adiţional semnat de ambele părţi. 
6.2. Excepţie de la prevederile pct. 6.1. o constituie modificările decise de către Prestator în structura şi preţul serviciilor. Tarifele 
serviciilor pot fi modificate doar cu acordul ambelor părţi, cu condiţia înştiinţării prealabile cu minim de 30 zile. 
6.3. Prezentul contract înceteazăîn următoarele cazuri: 

a) Prin cererea Beneficiarului adusă la cunoştinţa Prestatorului. Eventualele sume echivalente perioadei rămase neutilizate din 
contract nu sunt returnabile. 

b) în cazul lichidării sau dizolvării oricăreia dintre părţi, dacă părţile nu au convenit continuarea contractului cu succesorii părţii 
care se dizolvă. 

c) în cazul declanşării procedurii falimentului oricăreia dintre părţi. 
d) în cazul în care evenimentul ce constituie forţă majoră sau caz fortuit, se prelungeşte pe o perioadă mai mare de 6 luni 
e) în cazul desfiinţării contractului de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor 

contractuale. 
f) Prin acordulscris al părţilor. 

6.4. Rezilierea contractului se poate face numai prin notificare în scris trimisă cu un termen de 30 de zile înainte de data la care 
încetarea urmează să-şi producă efectele. 

7. DISPOZIŢII FINALE 
7.1. Prezentul contract este obligatoriu pentru Părţi. Contractul se interpretează în conformitate cu normele legislative din Republica 
Moldova. în cazurile nereglementate de prezentul contract, Părţile se vor conduce de legislaţia Republicii Moldova, în vigoare la data 
semnării contractului. 
7.2. In cazul în care o prevedere a prezentului contract sau o parte din acesta este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă 
competentă, doar respectiva prevedere si/sau porţiune din contract va fi considerată nulă sau inaplicabilă şi nu va afecta validitatea sau 
aplicabilitatea celorlalte clauze ale prezentului contract. 
7.3. Beneficiarul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere care se po ate ivi între ei 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. în cazul imposibilităţii rezolvării în mod amiabil a divergenţelor contractuale, 
litigiul va fi supus soluţionării prin intermediul mediatorilor. 

/ 
/ f 

(7 



7.4. Beneficiarul este de acord că acest Contract reprezintă înţelegerea exclusivă între Prestator şi Beneficiar cu privire la serviciile 
oferite. Acest Contract înlocuieşte orice aranjamente sau înţelegeri verbale sau scrise anterioare. 
7.5. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, avînd aceeaşi v aloare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în 
vigoare imediat. 
7.6. Prestatorul pune la dispoziţie un E-mail: office@smartstudio.ind şi un număr de telefon 060833155 care va asigura comunicarea 
înter părţi. 

8. Adresele juridice ala părţilor 

de serviţii 

lontabil: 

„SMART-STUDIO" S.R.L. IMSP Institutul Oncologic 

Adresa amplasării: Chişinău şos. Hînceşti nr 43 et. 6 
Adresa juridică: Chişinău str. P. Zadnipru4/2 of. 53 

Cod fiscal: 1013600019573 
TVA 0405383 

IBAN: MD75ML000000002251800434 
Banca: MOLDINDCONBANK 

Adresa poştală a băncii: fii. STABIL 
Cod: MOLDMD2X300 

A 

Chişinău str. N. Testimiţianu 30 
Cod fiscal: 1003600151023 
IBAN: MD94ML000000002251702316 
Banca: SC ..Moldindcombank.. SA 
Adresa poştală a băncii: Fii. Testimitanu 
Cod: MQLDMD2X302 

E-mail: office@smartstudio. 
Telefon: 060833155 suport inforr 

Contabil: 068777 ' 

Telefon: 0-22-85-26-70 
anticamera@onco.md 

înregistrat Nr.: 

Trezărăna: 

Data: 
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Anexa nr. 1 
Ia contractul de prestări de servicii administrare web 

nr . din „18" noiembrie 2019 

Cod Denumirea bunurilor şi Unitatea Cantitatea Preţ unitar Pret unitar Suma fără Suma cu Termenul 
CPV sen iciilor de! ni a sura fară TVA cu TVA T V A TVA de pres ta re 

1 Skrvicii administrare Llur ii 13 luni 1000-00 1200-00 13000-00 15600-00 13 luni 
/Ho king Pagina Web 1 

r"' • 
V 1000-00 1200-00 1300-00 15600-00 

Semnat:_ 
Zadnipru4/2 ş f 5 3 

jumele: Serghei BULAT, în calitate de Director Smart Studio SRL Chişinău str. P. 


