
CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII

Nr 107/17 
din 05 04 2017

11. Centrul de Sănătate Publică mun. Bălţi, cu sediul în municipiul Bălţi, str. I.Franco nr. 46,
reprezentat de dl Veaceslav Chişlari, cu funcţia de medic-şef, in calitate de Prestator, pe de o 
parte, şi iMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi reprezentata de dl Vladimir Pascaru , cu funcţia de 
medic şef interimar, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul 
contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă: Investigaţii sanitaro-chimice
III. PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul prestatiei este specificată în anexa nr. 01 al prezentului contract şi contului eliberat de 

Prestator în corespundere cu Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice 
prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului al Republicii 
Moldova nr. 533 din 13.07.2011 .
Suma totală a contractului constituie 2283,00 (două mii două sute optzeci şi trei) lei.

3.2. Preţul se va plaţi, după prestarea serviciilor menţionate, conform conturilor sau facturilor fiscale 
eliberate de Prestator.

3.3. In cazul în care vor interveni majorări de preţuri care afecteaza costul prestatiei:
a) prestatorul de servicii are dreptul sa majoreze suma contractului, in raport cu majorarea 

preturilor, cu obligaţia ca prestatorul sa notifice in termen de 10 zile beneficiarului hotararea 
sa:

b) beneficiarul, in termen de 10 zile,de la data primirii notificării scrise a prestatorului are 
obligaţia sa comunice acestuia daca preţul majorat este acceptabil si sa solicite continuarea 
serviciilor. Daca beneficiarul nu răspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, 
aceasta este considerata o acceptare tacita a preţului

IV. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR
4.1. Prestatorul de servicii se obliga

a) a efectua investigaţii de laborator, conform anexei prezentului contract.
b) A preleva probele şi efectua măsurările instrumentale în conformitate cu documentaţia 

în vigoare.
c) a elibera rezultatele investigaţiilor sanitaro-chimice;

4.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
a) sa achite plata pentru lucrările executate în termenul si cuantumul pevazut de 

prezentul contract.
b) a asigura accesul liber al reprezentanţilor Prestatorului pentru prelevarea probelor şi

măsurărilor instrumentale.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 

judecătoreşti, in cazul in care una dintre parti.
"  ' - nu isi executa una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. IV, din prezentul contract,

este declarata in stare de incapacitate de a plaţi sau a fost declansata procedura de lichidare 
(faliment) inainte de inceperea executării prezentului contract;
cesioneaza drepturile si obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fara acordul celeilalte 
parti; '
isi incalca vreuna dintre obligaţiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de 
către cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea 
prezentului contract.

6.2. Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 
parti, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si producă efectele.

VI. FORŢA MAJORA
7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in 

mod necorespunzator -  total sau parţial -  a oricărei obligaţii care ii revine in baza prezentului 
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost 
cauzata de forţa majora, asa cum este definita de lege.

7.2. Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile, 
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecinţelor lui.

7.3. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, părţile au dreptul sa-si 
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune- 
interese.

VII. NOTIFICĂRI



7.1. In accepţiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului
contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poştala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu 

confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postai 
primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa 
cea in care a fost expediata

7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia din modalitatile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii 
lor.

8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa instantelor 
judecătoreşti.

IX. CLAUZE FINALE
9.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional incheiat intre părţile contractante
9.2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un număr de 2 exemplare.

PRESTATOR 

CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

MUNIC IPAL BĂLŢI

3100. Bălţi. str. I.Franco. 46 

Tel.+373 231 7-32-15:

E-mail: unpp i > _>jr

Rechizitele bancare:

Codul fiscal: 100760100« 159;

Cod IBAN: MD82TKPAAA142310A0153AA 

Banca beneficiarului: iVlF Trezoreria de Stat; 

Codul: TREZ M D 2X

BENEFICIAR 
ÎIMSP SCM Bălţi____________
Mun. Bălţi. str. Decebal, 101

Tel 023158733

Rechizitele bancare:

Cod fiscal Y&o3<g‘o£- /S 'o?$ 2.

Cod I BAN fZ/7) 6S7/ZPC C  * 3  0<?<O0 SJL« M
O/r J _______

. Tzazrut) _______________________________________________________



Anexa nr. 1

la contractul nr. 107/17 din 05.04.2017

SPEC IF ICA Ţ IA

serviciilor

Cod Denumirea serviciilor (investigaţiei) Cantitatea 

(unitatea de

măsurare)

analiză

Preţul Suma

totală

STAS

(ГОСТ)

1 3 4 5 9

124 Bioxid de carbon
"V

22.00 66.00

117 1 N itraţi 3 219,00 657,00

120' Nitriţi 3 96.00 288.00

..... 1 16' Amoniac J> 87,00 261,00

107 Calciu 3 36,00 108,00

118 Cloruri 3 40.00 120.00

111 Substanţe reducătoare 3 45.00 135,00

110 Sulfaţi 3 69,00 207,00

102 Metale grele Fe 3 59,00 177.00

102 Metale grele Cu 3 59,00 177,00

100 PH 3 29,00 87.00

TotaL<r^2.î-~’.î?r>^
— ------------- ---------------

2283.00

Coordonat 

şef de suhefiviziune

contabi l-şef

jurisconsult

S em năturile  p ă r ţ ilo r
îN E F IC IA R


