
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII nr. SE/ 6C B /-1? / /3 * f

HK Op  2017 mun. Chişinău

întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”, reprezentată de către directorul 
general dl Serghei POPOVICI, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Prestator" 
şi IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi, reprezentată de către medic şef interimar Vladimir 
PASCARU, care acţionează în baza regulamentului, denumit(-ă) în continuare "Beneficiar" pe de altă 
parte, ambele denumite în continuare "Părţi", în conformitate cu art. 970 al Codului civil, au încheiat 
prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului
1.1. Prin prezentul contract Prestatorul asigură Beneficiarului prestarea serviciilor în domeniul 

semnăturii electronice -  certificarea cheilor publice şi servicii conexe, iar Beneficiarul se obligă să 
primească serviciile prestate.

1.2. Certificarea cheilor publice şi serviciile conexe includ:
a) primirea cererilor de certificare a cheilor publice;
b) identificarea titularului cererii;
c) autentificarea;
d) crearea şi eliberarea certificatului cheii publice;
e) suspendarea şi reînnoirea certificatului cheii publice;
f) revocarea certificatului cheii publice;
g) transmiterea certificatului cheii publice pe mijlocul tehnic.

II. Obligaţiile Părţilor
2.1. In procesul prestării serviciilor Prestatorul are următoarele obligaţii:

a) de a presta servicii calitative în conformitate cu prezentul contract, finalizate prin 
semnarea de către Părţi a Actului de predare-primire a serviciilor;

b) de a asigura o prestare neîntreruptă a serviciilor în domeniul semnăturii electronice;
c) de a informa Beneficiarul cu privire la modificarea condiţiilor tehnice de prestare a

serviciilor;
d) de a asigura funcţionarea sistemului semnăturii electronice în conformitate cu normele 

şi cerinţele prevăzute de legislaţie;
e) de a examina cererile Beneficiarului în termenele prevăzute de legislaţie cu informarea 

acestuia privind rezultatele examinării;
f) de a îndeplini alte obligaţii stabilite de legislaţia în domeniul semnăturii electronice.

2.2. în cadrul prestării serviciilor Beneficiarul are următoarele obligaţii:
a) de a efectua plata serviciilor care fac obiectul prezentului contract în avans, în termenul 

reglementat prin prezentul contract;
b) de a prezenta dovada efectuării plăţii la momentul depunerii cererii de prestare a 

serviciilor;
c) de a prelua serviciile prestate de către Prestator în baza Actului de predare-primire 

semnat de către Părţi;
d) de a respecta normele tehnice de exploatare şi asigurare a securităţii obiectului 

serviciilor din domeniul semnăturii electronice, în conformitate cu normele prevăzute de legislaţie;
e) de a acorda asistenţă Prestatorului la efectuarea verificărilor în cadrul prestării

serviciilor;
f) de a informa titularii certificatelor cheilor publice despre drepturile şi obligaţiile lor pe 

parcursul utilizării semnăturii electronice;
g) de a îndeplini alte obligaţii stabilite de legislaţia în domeniul semnăturii electronice.

2.3. Părţile se obligă să respecte confidenţialitatea prezentului contract, precum şi prevederile 
legislaţiei în vigoare.
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9.2. Intru mărturisirea celor expuse Părţile au semnat prezentul contract.

X. Rechizitele părţilor

,vnt ■Prestator:/V
''Centrul de telecomunicaţii speciale"

MD 2033, mun. Chişinău 
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 
telefon: 820-900
IDNO: 1003600096694 vJ jHIuZeiteSi w .dchw;
cod fiscal: 1003600096694
IBAN: MD63AG000000022512542820
BIC AGRNMD2X885

BC "Moldova-Agroindbank" SA
fii. nr.l Chişinău
Cod TVA: 0504072

Prestator:
, '/Director
/  te

grai al Î.S. “Centrul de 
ciale”

hei POPOVICI

Beneficiar:

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
m. Bălţi str. Decebal, 101
telefon: /231/5-86-97

IDNO: 1003602150732
cod fiscal: 1003602150732

IBAN: MD58TRPCCW518430A00124AA
BIC TREZMD2X

Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat 
Cod TVA 1202213

Beneficiar:
Medic şef interimar

‘jflad im ir PASCARU
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ANEXA NR.1
la Contractul de prestări servicii 

nr. SE/ /ţ-V  - 16 dinj 7̂  ,/r7AV 2017

X ^ -— ------201^ mun. Chişinău

Este perfectată între întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” şi IMSP

Spitalul Clinic Municipal Bălţi, conform contractului nr. SE/_____ -16 d in _______________20135 în

temeiul căruia vor fi prestate servicii de certificare a cheilor publice şi alte servicii conexe.

Costul şi cantitatea serviciilor prestate:

xghei POPOVICI

Denumirea

Servicii de certificare a cheilor 
publice pentru semnătura electronică 
cu forţă juridică şi servicii de 
certificare a cheii publice pentru 
autentificare
Servicii de certificare a cheilor
publice pentru semnătura electronică 
fără forţă juridică şi alte servicii
conexe_____ ________________
Servicii de certificare a cheilor
publice pentru autentificare şi
servicii de securitate şi alte servicii 
conexe

Can-tea Un.măs
Costul în 

MDL/cert.

230,00

Costul total, în 
MDL (inclusiv 

TVA)

160,00

1U U . U U

Prezenta anexă este întocmită în două exemplare, cîte una pentru fiecare parte, constituind 
parte integrantă a contractului.

cert.

cert.

Total: 160,00

Prestator:
ffirector general al Î.S. “Centrul de

aejş^îunie|ţiispeciale”

Beneficiar:
şef interimar

PASCARU



ACT DE PRIMIRE-PREDARE 

a serviciilor prestate

"2 ’h " _____ 2017 mun. Chişinău

Actul este perfectat în baza contractului nr. SE/y ^ V  - 16 d in ,? 3 şyn/g,' 201-3, încheiat
între IMSP Spitatlul Clinic Municipal Bălţi şi întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii 
speciale”.

Prin prezentul act întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” şi IMSP Spitalul 
Clinic Municipal Bălţi constată prestarea următoarelor servicii:

JV2 Denumirea Can-tea Un.măs.
Costul în 

MDL/cert.

Costul total, în 
MDL (inclusiv 

TVA)
1. Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru semnătura electronică 
cu forţă juridică şi servicii de 
certificare a cheii publice pentru 
autentificare

-
cert. 230,00

—

2. Servicii de certificare a cheilor 
publice pentru semnătura electronică 
fără forţă juridică şi alte servicii 
conexe

- cert. 160,00
>

3. Servicii de certificare a cheilor 
publice pentru autentificare şi 
servicii de securitate şi alte servicii 
conexe

2 cert. 80,00 160,00

Tota : 160,00

Prin prezentul act Partea care primeşte este responsabilă de exploatarea neconformă a 
certificatelor cheilor publice.

Prezentul act este perfectat în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.

Prestator:
Şef al Secţiei vînzări semnătură
elec:

giu BUDECI

Beneficiar:
Medic şef interimar

dimir PASCARU

u

I


