
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
de valoare m ică

ţ ” mai 2017 ______ M & --------------
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile  contractante
Prezentul contract de valoare mică este încheiat, in tre

_

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bolii

cu sediul în_____________________ Mun. Bălţi,______________  —„------------------------------------------- 
(localitatea)

str._____________ str. Decebal 101_____________ , telefon: 10231/58-697 , fax: I02W ŞM Â Ş-*

e-mail: scmb@ ms.md , înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003602150732

d in “ i i  ” 12_______2003__, reprezentat prin medic-sef interimar Vladimir Paşcaru,
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi __________ SRL ”M onsanconş^--------------- --------- *
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Mun. Bălţi str. Ştefan cel Mare nr,162-b ,telefon: 7231/ 2-43-J.A> f • (2.31/ 2-33-90, 

înregistrat la Camera înregistrării de Stat,cu nr. 1012602003430 din “ 14” augus 2012, autorizat 

pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 040915 din 26 noiembrie 2012, eliberată de 

Camera de Licenţiere Republica M oldova,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate 

:construcţii de clădiri şi de instalaţii inginereşti,de reţele tehnico-edilitare, 

reprezentat p r in _______ director A. Stiforov , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

2. O biectul contractu lu i

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări sanitare în D epartam entul i ediaJ2_ie_ 

pentru  a. 2017.
Cod CPV: 45232460-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 
precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie
3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 1 lună de la semnarea contractului, primirea 

ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -  ordonatorul 

de credite.
3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un 

furnizor al Antreprenorului general;
c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru

mailto:scmb@ms.md


Antreprenorul general; _ a • rf,cr,PPtarea în  execuţie a normelor ;

d) a T ^ r i ^ c a i e t e l o r  de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de ral va sista execuţia lucrlr

3.3. Conform dispoziţiei scrise a B e'ief^ U . ^  modul în  care Beneficiarul consideră necesar .
sau a unor părţi ale acestoia pe enerai va proteja şi conserva lucrările ir. moc
timpul suspendăm, Antreprenoru g ^  cheltuieUle supHmentare generate ir. i z _ i

3 A '  t » • « * *  " B e n e f c "

va convoca comisia de recepţie. . PVPoiitiei si a constatărilor efectuate pe tere;~
3.5. în  baza documentelor de ^confirma _  tru anunţarea comisiei de recepţie. .r.

Beneficiarul va aprecia daca smt întrunite co P ^  fi &duse la cunoştm;.a

cazul în  care se
constată că sînt lipsuri şi deficienţe^aces ea^^ sau remediere.

Antrepreuurului general, “  deficienţelor, la _o n o u ^  soticiţare _ a
va
în

După constatarea lichidării tuturor lipsuri o r § . dg r ’ţie< Comisia de recepţie
Antreprenorului general, Beneficiarul va con i& dg execuţie, cu reglementările

constata realizarea lucrărilor m con orm constatările făcute Beneficiarul va aproba

r S S  t e e X " S Î p e n l t u  părţi de construcţie distincte fizic ,

funcţional. ^  V a !o a r e a  lu c r 8 r n o r  ş , m odalităţile de plată

4 , .  Valoarea I n c o lo r  de construcţie,montai ^  ^
1C,A -  - /  (douăzeci s i unt, m u trei sute cinci leu , 3 o iliHL J-------

4.2. Achitările voi fi e î f e ^  limitele ^  „tarea situaţiei de plată

-  — e l i , ig i i ’ c o n tta v o ,o a re a  

lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi planta m ed ia t de recepţie finală nu va fi

4 A  — ^ ă  lucrările au fost executata confonn

contractului.  ̂ ™.WPzWi1or leeale Plata ultimelor sume datorate de
^ ^ r r ' ^ p e î a r u  lucrările “executate nu va fi condiţionată de

semnarea procesului-verbal de recepţie finala orului general în baza notificării

Benefic!amlui^>ătre a^eiitidbancar Notificarea se va^ace după semnarea procesului-verbal de 

recepţie finală. A iu s ta r e a  valorii contractu lu i

— » i .  r r — s t s r r s s :  e s s s s s *

^ 7 £ « U S S 3 S S r t 5- -  • —  —

4.5.

4.6.

PUbUCe' 6. A ntreprenorul general d e ^ e c i a l i t a t e ^ ^

Antreprenorul _ general este obligat sa & lucrari[or şi graficul de execuţie şi de o

termenele stabilite prin gi aticii gener n o r m a t i v e  în  vigoare şi prezentului contract,
calitate corespunzătoare prevederilor a c t e l o ^  se execută in snbantrcpriză, 
în  cazul în care părţile din lucrarea ce se Ksla subantrcprenorilor de
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia oteita

. .. .1 - • î ., \ QZ'PQtia e vor executa. . i .
Antreprenorul gcuciat u w —  ţ i
s p e c i a l i t a t e  ş i  lucrările pe care neral este o b l i g a t  să comunice, l a  cererea



6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 

subcontractări.

7. D repturile şi ob ligaţiun ile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7 .1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 

contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare.în construcţii. De asemenea, are obligaţia 
de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul 

unde se desfăşoară activitatea.
7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar se 

păstrează la şantier, iar
c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat 

în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 

atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau 
Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor. 
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele 
stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică 
a mijloacelor financiare necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a 
lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuţie.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi^ în  
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica 
data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită 

lipsei acestor documente.
7 .7. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriza va fi pusă la

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, iară plată, în doua exemplare, în
termenele din subcontracte (contracte de sub antrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

7.8. Antreprenorul 'general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 

şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia

din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, 
în cuantum d e __-_% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale 
pentru situaţiile de lucrări. în cuantum de din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea 
unui procent de _% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la 
completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, 
aleasă de ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont 
special. în  acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea 
reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de 

transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.
7.11. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de



recepţie finală. . , . .
7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie^dupa primii ea scrisorii

' de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a 
îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia

pentru ofertă. . „ . ,
7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul lixat, ceHrrziu la 

expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupia 
ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate teţme
o parte corespunzătoare din  valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executata are calităţile stipulate 
în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de

folosire sau a celor explicite în contract.
7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cit 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoaie.
7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia 
de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceastd să nu 
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile
secrete vor fi considerate ele Beneficiar drept confidenţiale.  ̂ ^

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în cai e 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i 
comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia 
lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului genei al.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare,.

acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 

apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.
7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 

obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrărilor.
7.21. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotăritoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire ia erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentiu respecta tea de 
către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 
normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în

cauză.
7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele coiespunzatoaie,
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ.
7.25. în  cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.24., Beneficiara; poate 

opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, pumnd m



întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. In cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în 
zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente 
acest fapt.

7.27. In timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările 
provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forţa de m uncă

Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii
forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare,

9. M a te ria le le  şi execuţia lucrărilor propriu-zise
9.1. M aterialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 
general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare 
pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu 
sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate eu prevederile contractului. 
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite Iară aprobarea responsabilului tehnic atestat 
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general 
va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul 
vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi 
va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au 
fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, 
refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul 
general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 
convenit altfel, fără piaţă:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasamentului şantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în  cazul mai multor antreprenori, costurile
. . s e  suportă proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista 
în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.



Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a piovocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc ^a fi 
necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz voi fi notificate 

imediat.
9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

10. Perioada d e  garanţie şi rem edieri în  perioada de garanţie
10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de

\ . ____ 5___ ani.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut 

la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 

ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări

transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările 

fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 

evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11. R ăspunderea părţilor

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentiu 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în  care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 

îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuţie a luci arii, la

modul de asigurare îm potriva accidentelor, la calitatea materialelor sau păiţilor de consuucţie, 
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la luciăiile executate de alţi 
agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi 
pe cît posibil, înainte ele începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne îăspunzător pentiu 

informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale. . ^
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 

dispoziţie îm potriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor cătie Beneficiar. 1.1 
trebuie să ia masuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a

apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 

hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă paşube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului

11.7. Dacă motivele eonstrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele

intervenite şi care pot ii dovedite.
11.8. Dacă întîrzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din păiţi a contiaetului, pai tea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de _0,1_% din
.. valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în  care partea inculpă a intrat în întîrziere.
11.9. Beneficiarul nu va u responsabil pentru nici un fel de daune — inteiese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în  privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

12. Soluţionarea litigiilor
In cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost 
dovedită.

13. R ezilierea contractu lu i
13.1. Antreprenorul general.poate cere rezilierea contractului, dacă :

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 
Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cerc rezilierea contractului, dacă:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în  vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fară să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere
a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucn ::e în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
anterior daţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate eu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie 
(după efectuarea recepţiei anale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1. din 
prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea co .tractu'ui, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. d isp o z iţii finale
14.1. Următoarele documente (anexe la prez..-ritul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind 

parte integrantă a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat şi semnat;
e) oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi uiilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de 

resurse anexate;
f) planşele (parteadesenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informaţiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă 
limbă de circulaţie internaţională.



w

14.3. în  cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în  clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificau.' de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul 

general.
14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fară acordul ambelor părţi.
14.5. în  mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în  aplicare executivă prezentul contract la 

data şi anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor şi efectuarea plăţilor 

integrale, aferente acestora.

15 I echizitele jurid ice, poştale şi de p lăţi ale părţilor

“ B E N E F IC IA R ” :- 

Adresa: m . Băl : str. Decebal,101 

Tel./Fax: /231/ 5-86-97

“ A N T R E PR E N O R ” :

Adresa: rn. Bălţi str. Şt ccl Mare 162/b 

Tel./Fax: /231/ 2-33-90

Denumirea M inisteru l F inan ţe lo r T rezo reria  de Denumirea ?>]yj0j(jjnc0nik anc”
Băncii: Stat 
Adresa 
Băncii:

Cod 
Bancar:
Cont de 

decontare:

Cod fiscal: 1003612150732

TRF.Z 1D 2X

M I)58TRi'CCW 518430A 00124A A

Băncii:
Adresa 
Băncii:

Cod 
Bancar:
Cont de 

decontare:
Cod fiscal: 1012602003430

M OLDM D2x321 

M D47M L00000002251621197

1. Sem năturile părţilor

“ ANT

I



IMSP Spitalul Clinic mun. Bălti. 
Departamentul pediatrie

(denumirea obiectivului)

WinCMeTa2000

Form ular Nr.7

DEVIZ LOCAL JVs
OiyjejieHHe Mjia^uiero B03pacTa. 

R eparaţie curente tehnico-sanitare.

, . . Valoarea de deviz 28 305,56 Ici
Întocmit in preţuri curente

j\o

crt.

r

Simbol norrru 

şi Cod 

resurse

2 *

■ I  : ' '  V....<

3

U .M .

4

conform  

datelor din 

proiect

5

Valoarea 

Pe unitate de 

măsură

a.

e deviz, lei 

Total

1 R p IC 1 9 A l
1. Lucrări de demonate.
Demontarea ţevii negri, pentru 
instalatii, montate la incalzire centrala 
prin sudare, la constructii industriale, la 
legarea aparatelor, a coloanelor de 
distributie etc. avind diametrul de 1/2"

m 1 6 ,0 0 0 0
2 1 ,2 5

/

3 3 9 ,9 8

2 R pIC 19B Demontarea ţevii negri, pentru 
instalatii, montate la incalzire centrala 
prin sudare, la constructii de locuit si 
social culturale, la legarea aparatelor, a 
coloanelor de distributie etc. avind 
diametrul de 1"

m 2 0 ,0 0 0 0
2 8 ,8 6 5 7 7 ,1 3

3 R p S B O lC Demontarea tuburilor si pieselor de 
legătură fasonate din fonta, pentru 
canalizare, cu diametrul de 100 mm m 1 2 ,0 0 0 0

3 6 ,6 4 4 3 9 ,6 8

4 R p S B O lA Demontarea tuburilor si pieselor de 
legătură fasonate din fonta, pentru 
canalizare, cu diametrul de 50 mm m 1 8 ,0 0 0 0

2 9 ,6 8 5 3 4 ,3 0

5 R p S C 0 5 A Demontarea unui lavoar de faianţa, 
inclusiv accesoriile buc 3 ,0 0 0 0

4 4 ,0 6 13 2 ,1 8

6 R p S C O lA Demontarea unei cazi de baie, inclusiv 
accesoriile buc 3 ,0 0 0 0

7 1 ,8 9 2 1 5 ,6 7

7 R p S C 1 7 A Demontarea unui dus cu trăgător
buc 6 ,0 0 0 0 1 1 ,6 0 6 9 ,5 7

8 R p C B 18F Demolarea betoanelor vechi cu 
mijloace mecanice, beton simplu m3 0 ,1 0 0 0 2 4 8 ,6 0 2 4 ,8 6

9 R p C U 06B Executarea şanţurilor de pina la 5 cm 
adincime, in pereţi din beton simplu de 
5 x 50 cm2 (ycTpoficTBo « c j io Sk o b)

m 6 ,0 0 0 0
6 0 ,2 9 3 6 1 ,7 6



1 2 •*>3 4 5 6 7

10 RpEJ09D Matarea şanţurilor in pereţi de pina la 
50 m 6 ,0 0 0 0

18,44 110,64

11 RCsJ03B

*

Reparaţii de tencuieli interioare, brute, 
la pereţi din zidărie de cărămidă sau 
beton, de 2,5 cm grosime, executate cu 
mortar de ciment-var marca 50 T

m 2 2 ,0 0 0 0
82,33 164,65

T otal Lucrări de 2 970,42 
demonate.

Incluziv salariu 2 499 OS
2. Pa3.ne.Ji

12 IC36A Ţeava din polietilena armata de inalta 
densitate sau polipropilena armata sau 
nearmata, montata in coloane la 
instalatii de incalzire centrala, avind 
diametrul exterior de pina la 20,0 mm, 
inclusiv.

m 40,0000 32,96 1 318,54

13 RpSA40B Montarea (intercalarea) unui fiting pe 
conducta existenta din ţeava de otel 
sudata longitudinal, pentru instalatii, 
zincata, avind diametrul de 
3/4"(<})HTHHr m/iui. a  20mm)

buc 58,0000
66,28 3 844,47

14 RpSF05C Efectuarea probei de etansare la 
presiune a instalatiei de apa calda sau 
rece executata din ţeava din policlorura 
de vinii tip greu sau din material 
plastic, avind diametrul de 16-110 mm

m 40,0000
7,42 296,83

15 RpSB13E Montarea ţevii din material plastic 
pentru canalizare, imbinata cu garnitura 
de cauciuc, montata aparent sau 
îngropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 110 mm

m 1 0 ,0 0 0 0
56,81 568,07

16 RpSB13C Montarea ţevii din material plastic 
pentru canalizare, imbinata cu garnitura 
de cauciuc, montata aparent sau 
ingropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 50 mm

m 16,0000
32,31 516,89

17 SB09E Piesa de legătură din material plastic 
pentru canalizare, imbinata cu garnitura 
de cauciuc, avind diametrul de 110 mm buc 14,0000

40,41 565,74

18 SB09C Piesa de legătură din material plastic 
pentru canalizare, imbinata cu garnitura 
de cauciuc, avind diametrul de 50 mm buc 24,0000

21,80 523,18

19 RpSB41A Montarea sifonului de pardoseala din 
polipropilena, avind diametrul ieşirii de 
50 mm.

buc 3,0000 56,59 169,76



1 2 5 4 5 6 7

20 RpSC21C Montarea lavoarului din semiportelan, 
porţelan sanitar etc. inclusiv pentru 
handicapaţi, avind ţeava de scurgere 
din material plastic, montat pe 
piedestal (nocTaBKa 3aKa3Hmca)

buc 3,0000
525,63 1 576,89

21 RpSD35A Montarea bateriei amestecatoare 
stativa pentru lavoar sau spălător, 
indiferent de modul de închidere, 
inclusiv pentru handicapaţi, avind 
diametrul de 1/2" (YcTaHOBKa 
CMeCHTejlH )

buc 3,0000
441,51 1 324,53

22 RpSC18A
1

Montarea căzii de baie din fonta 
emailata, tabla emailata, polimetacril, 
fibre de sticla, etc.inclusiv cu 
hidromasaj, avind ţeava de scurgere din 
material plastic, montata pe picioare 
din fonta.Pentru cada de baie avind 
scurgerea din ţeava de plumb ( BaHHa 
nocTaBKa 3aica3HHKa)

buc 3,0000
208,71 626,13

23 RpIC28A Montarea sau intercalarea pe conducte 
a fitingurilor, la conductele existente de 
încălzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, 
dop, reducţii, racord olandez, etc), cu 
diametrul pina la 1"(ch<J)oh k BaHHe)

buc 3,0000
124,69 374,08

24 RpSF08A Efectuarea probei de etanşeitate si 
funcţionare a instalatiei de canalizare 
executata din conducte de fonta, pentru 
scurgere, ţeava de policlorura de vinii, 
neplastifiata, tip uşor sau din material 
plastic, fonta ductila ţeava avind 
diametrul de pina la 100 mm inclusiv

lO m 2,6000
3,71 9,65

25 IB20A Elemente de susţinere pentru corpuri de 
încălzire, montat pe zid de cărămidă. 
(xoMyT a l 5-25) buc 2 0 ,0 0 0 0

16,65 332,96

26 RpIC28A Montarea sau intercalarea pe conducte 
a fitingurilor, la conductele existente de 
încălzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, 
dop, reducţii, racord olandez, etc), cu 
diametrul pina la d 20mm

buc 18,0000
56,22 1 011,87

27 RpID03B Montarea robinetului cu ventil pentru 
abur sau a robinetului de reţinere, cu 
ventil, cu diametrul de 3/4" (IHap. 
KpaH ^20mm)

buc 6 ,0 0 0 0
107,96 647,78

Total Pasaeji 13 707,37 

Incluziv salariu 4 816,47



IMSP Spitalul Clinic mun. Bălti. 
Departamentul pediatrie

(denumirea obiectivului)

WinCMeTa2000

Form ular Nr.3

DEVIZ LOCAL JV»
OTflejieHHe MJia/imero B03pacTa. 

R eparaţie curente tehnico-sanitare.

V a lo a re a  de d ev iz  28 305,56 lei
întocmit in preţuri curente

N°
crt.

Simbol norme 
şi Cod 
resurse

Denumire lucrări şi cheltuieli U.M.
Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

Pe unitate 
de măsură

Total

1 2 3 4 ■ 5 6 7
Total borderou de resurse Ne :

M a n o p e r a :
1. 65654 Instalator apa h-om 17,4000 46,38 807,01
2. 7122050013400 Zidar h-om 0,9000 46,38 41,74
3. 7122050013442 Tencuitor h-om 3,3400 46,38 154,91
4. 7123010010200 Betonist h-om 0,2100 46,38 9,74
5. 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 74,7780 46,38 3 468,20
6. 7136020011620 Instalator apa, canal h-om. 6,9000 46,38 320,02
1 . 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 15,0000 46,38 695,70
8. 7136040011800 Instalator incalzire h-om 31,5300 46,38 1 462,36
9. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,7720 46,38 35,81
10. 9310060019922 Muncitor deservire h-om 6,9000 46,38 320,02

Total manopera 7 315,52
Materiale:

1. 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0660 318,00 20,99
2. 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0030 318,00 0,95
3. 1714227322940 Cinepa fuior k g 1,4720 161,00 236,99
4. 2112307325046 Hirtie absorbanta k g 0,8703 5,00 4,35
5. 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 1 0,9000 14,00 12,60
6. 23456789101 Clipsa buc 53,2000 2,66 141,51
7. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 2,3600 23,37 55,15
8. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica ('carbid') SI 02 k g 5,3720 30,99 166,48
9. 2420327066 Ventil de scurgere buc 3,0600 348,75 1 067,17
10. 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 k g 0,2520 38,73 9,76
11. 2451437345967 Soluţie unguenta k g 0,9546 22,54 21,52
12. 2521216710020 Ţeava din metaloplast d20mm m 41,2000 15,06 620,47
13.

2521216720161 Ţeava din material plastic pentru canalizare d 
50 mm m 16,4800 17,71 291,86

14.
2521216720162 Ţeava din material plastic pentru canalizare d 

lOOmm m 10,3000 37,64 387,69
15. 252312672115 Sifon de pardoseala din polipropilena a  50mm buc 3,0300 42,58 129,02
16. 25231567138294 Sifon pt/ baie buc 3,0000 85,27 255,81
17. 2523156713833 Fitinguri din fonta d -20 mm buc 18,0000 10,72 192,96
18. 2523156713855 Fiting k  m /tu i a 20mm buc 58,0000 52,37 3 037,46
19. 2523156721037 Cot, mufa dubla, piesa de curăţire, compensator buc 14,0000 26,56 371,84



de dilatatie si reducţie din material plastic 
pentru canalizare d lOOmm

20.
25231567210371

Cot, mufa dubla, piesa de curăţire, compensator 
de dilatatie si reducţie din material plastic 
pentru canalizare d 50mm

buc 24,0000 11,31 271,44

21. 2622102438000 Lavoar (nocraBKa 33Ka3HHKa) buc 3,0600 0,00 0 00
22.

2622102453900 Piedestal din porţelan sanitar (nocraBKa 
3aKa3HHKa) buc 3,0600 0,00 0,00

23.

24

2651122100402

2652102100713

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
S1500 k g 17,5600 1,77 31,08

25. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A
m3

k g

0,0046
10,2000

2 456,27 
2,20

11,30 
22 44

26.
27.
28.

28221157080014

2875114200790

2875114202800

Element de susţinere ( x o m y t  a50) 
Cada de baie (nocraBKa 3aKa3HHKa) 

Sifon p t.lavoar

buc
buc
buc

20,0000
3,0300
3,0600

7,97

0,00
61,99

159,40
0,00

189,6929.
30.

2875274202720

2913124201372
Robinet ventil (UlaD. KpaH 20)
Baterie amestecatoare

Total materiale de construcţii
T  T i . * l  . •  •

buc
buc

6,1800
3,0000

90,41

348,75
558,73 

1 046,25 

9 314,93

1.
2912340002509 Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, 

debit 4,0 - 5,9 mc/min h-ut 0,0290 284,37 8,25
2. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0190 18,68 0 353. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,1200 18,68 2 244. 2952270003370 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 0,0290 16,23 0,475.

2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat 
electric h-ut 0,0960 16,84 1,62

6. 2952270007609 Maşina de găurit electrica h-ut 2,0000 17,21 34 42
Total utilaje de constructii 47,35

Total:
Total lei

16 677,79
Asigurarea sociale si medicale 27,50%

2 011,77
Transportarea materialelor 8,00 %

745,19
Total 100,00 +

19 434,76
Cheltuieli de regie 14,50 %

2 818,04
Total 100,00 +

22 252,79
Benificiu de deviz 6,00 %

1 335,17
Total 100,00 +

23 587,96
TVA

--------------

20,00 %
4 717,59

Total deviz

(SRL "MONSANCONS")
(funcţia, semnătura)

(IMSP Spitalul Clinic mun. B ălti.)
(funcţia, semnătura)

28 305,56


