
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ m. BĂLŢI 

SECŢIA DEZINFECŢIE 
C O N T R A C T  

N r .l0 9 /V £ fJ  din 12.04.17
în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind supravegherea de stat a sănătăţii 

publice nr.lO-XVI din 03.02.2009 (MO 67 din 03.04.09 art.67 ) şi Catalogul unificat de tarife pentru 
serviciile medico-sanitare acordate de către intituţiile medico-sanitare publice repulicane, municipale 
şi raionale (MO Nr. 118-121 din 22.07.2011), Centrul de Sănătate Publică Bălţi, reprezentat prin medicul- 
şef al CSP Bălţi, d-1 C.Marandel, denumit în continuare “Prestator”, pe de o parte şi IMSP “Spitalul 
Clinic Municipal” medicul-şef interimar d-1 Pascaru V. denumit în continuare “Beneficiar”, pe de altă 
parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Prestatorul, se obligă de a presta servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare atît 
profilactic cît şi de exterminare a dăunătorilor în încăperile şi în terenul apartenent 
Beneficiarului, iar Beneficiarul se obligă să plătească retribuţia continuă: ____________

Nr.
d/o Denumirea lucrărilor

Denumirea
încăperilor

Suprafaţa 
llzică (m2) Durata contr. Preţul la 

100 m2

Periodicitatea
efectuării
lucrărilor

Total anual (în lei)

1 Dezinsecţie

Bl.central 
D-1 pediatrie 

C.perinatologic 
D-1
pneumofiziologie

1500
900
900
500

31.12.16

27.0

30.0

405.00
243.00
243.00
150.0

2082,00

Total 1041,00 
6 prelucr. 6246,00

2 Deratizare

Bl.central 
D-1 pediatrie 

C.perinatologic 
D-1

pneumofîziologie

2200
2100
2000
2600

31.12.16

18.0 396.00
378.00
360.00
468.00

2082,00

Total 1602,00 
8 prelucr. 12816,00

Total anual 19062,00

2. încăperile cu suprafaţa sau volumul mai mic de 100 se plătesc ca 100 m2 sau ca 100 m3.
Măsurile profilactice de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie se vor efectua pe toată 
suprafaţa obiectivului (încăperile de bază, auxiliare, teritoriul).
Atingerea eficacităţii măsurilor profilactice în termene mai restrînse, nu poate fi motiv 
de sistare a contractului dat fiind că supravegherea obiectivului se efectuează pe 
parcursul duratei contractului cu achitarea financiară conform punctului nr. 1. 
Prestatorului i se acordă dreptul supravegherii curente a suprafeţelor prelucrate,iar în 
caz de depistare a unor suprafeţe (încăperi) care nu sunt specificate în contract, dar 
necesită a fi supuse măsurilor profilactice, se va efectua deratizarea (dezinfecţia, 
dezinsecţia) suprafeţelor date, contra plată suplimentară din contul Beneficiarului. 
Beneficiarul nu este în drept să impună dezinfectorul de a efectua prelucrarea tuturor 
încăperilor prevăzute de contract dacă la moment nu este necesar în aceasta.

3. Prestatorul poartă răspunderea:
de efectuarea calitativă şi la timp a măsurilor profilactice conform actelor normative în 
vigoare.
de ermetizarea găurilor, fisurilor lăuntrice ale încăperilor, cu diametrul de pînă la 5 
cm, utilizînd materialul beneficiarului.
de a propune Beneficiarului înlăturarea neajunsurilor sanitaro-igienice şi sanitaro- 
tehnice a încăperilor, în scopul îmbunătăţirii măsurilor profilactice.

, în caz de neglijare şi neîndeplinire a propunerilor de către Beneficiar, Prestatorul nu poartă 
răspunderea de eficacitatea măsurilor profilactice.



4. Beneficiarul asigură îndeplinirea următoarelor condiţii:
4.1 Determină persoana responsabilă care va fi prezentă la efectuarea lucrărilor profilactice şi 
va aplica semnătura şi ştampila instituţiei pe foaia de comandă.
4.2 înlăturarea tuturor neajunsurilor sanitaro-igienice şi sanitaro-tehnice depistate de 
specialiştii SD la obiectiv, respectarea măsurilor de securitate individuală a personalului 
obiectivelor unde au fost utilizate substanţe otrăvitoare.

 ̂ 4.3 Ermetizarera găurilor şi fisurilor în pereţi, atît interne cît şi externe, mai mari în diametru 
de 5 cm în prezenţa specialistului SD
5. Modul de achitare:
5.1 Achitarea serviciilor prestate se va efectua lunar în lei moldoveneşti.
5.2 Achitarea pentru serviciile prestate de către „Prestator” se efectuează în termen de 5 zile 
după prestare, conform actului (foii de comandă) de îndeplinire a lucrărilor.
5.3 Achitarea pentru prestarea serviciilor îndeplinite^ de către Prestator, Beneficiarul o va 
efectua timp de 5 zile din momentul primirii facturii. în caz de neachitare în termenul stabilit 
se aplică o penalizare în mărime de 0,5% zilnic din suma indicată.
5.4 Beneficiarul va transfera un avans în timp de 15 zile după încheierea contractului sau de la 
începutul anului calendaristic (în dependenţă de cum vor stabili părţile), conform contului 
prezentat de Prestator 25% din suma totală (anuală) a contractului.
5.5 Preţul serviciilor prestate poate fi midificat conform Ltgislaţiei în vigoare pe parcursul 
anului
5.6 în caz de reorganizare sau lichidare a instituţiei, Beneficiarul este dator timp de 15 zile să 
informeze Prestatorul.
5.7 în caz de neachitare sau refuz a serviciilor prestate conform contractului şi apariţiei 
ulterioare a necesităţii, preţurile vor fi majorate conform tarificaţiei la precomandă.
6. în cazul circumstanţelor apărute pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, în 
rezultatul cărora există o necesitate vădită de schimbare a preţului contractului, se poate 
efectua modificarea contractului referitor la volum şi preţ, cu acordul în scris al ambelor părţi.
7. Dacă părţile, la expirarea termenului stabilit al Contractului, continuă relaţiile contractuale, 
termenul Contractului se prelungeşte automat încă pe un termen adăugător.
8. Toate pretenţiile către îndeplinirea contractului dat se rezolvă în mod extrajudiciar, iar în 
cazul neatingerii unui acord comun, soluţionarea litigiului va avea loc pe cale judiciară, 
conform legislaţiei în vigoare.
9. Contractul poate fi reziliat prin acordul comun al ambelor părţi sau prin hotărîrea 
instanţelor judiciare sau arbitrajul de stat.
Contractul a fost alcătuit în 2 exemplare şi intră în vigoare din momentul semnării.
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