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Firma „Tina” SRL, acreditată pentru deservirea tehnică şi reparaţia maşinilor de casă şi control (licenţa IRD-98 Nr.0039 din 29.04.1998), 
denumită îo cop minare .^NTRERRENOR*fa »persoana directorului general Bannicov I. M., care acţionează în baza Statutului, pe de o
parte, si/W lS  P lMTCiLa.lL C llu U -  IL __, denumită în continuare CLIENT, în persoana directorului

________ , care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract după
cum urmează: /

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

1.1. Prezentul Contract este întocmit în conformitate cu cerinţele Hotărîrii Guvernului Nr.474 din 28.04.1998, publicate în “Monitorul 
Oficial” Nr.062 din 09.07.1998, cu modificări şi completări, precum şi cu anexele Nr.2 „Regulamentul cu privire la Registrul unic 
al maşinilor de casă şi control”; Nr.5 „Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea 
decontărilor în numerar”.

1.2. CLIENTUL impune, iar ANTREPRENORUL îşi asumă obligaţiile privind deservirea tehnică a maşinilor de casă şi control (în 
continuare -  MCC):

Deservirea tehnică include:
lucrări preventive conform planului, lucrări de profilaxie, lucrări în perioada între două reparaţii, prevăzute pentru fiecare tip de 
MCC (programarea orei şi a datei curente, programarea datelor de fixare ale CLIENTULUI, înlăturarea defecţiunilor mici fără 
deschiderea MCC etc.), cu deplasarea la sediul CLIENTULUI în zona oraşului; 
înlăturarea defectării accidentale a MCC la comanda CLIENTULUI:

reparaţii mici -  reparaţiile, ce se efectuează pentru asigurarea sau restabilirea capacităţii de lucru a obiectului, constînd în 
restabilirea unor piese separate; lucrările sunt efectuate pe contul ANTREPRENORULUI;
reparaţii mijlocii -  reparaţiile, ce se efectuează pentru restabilirea stării bune de funcţionare şi pentru restabilirea parţială a 
resursei obiectelor, fiind înlocuite sau restabilite piesele componente, în volumul stabilit de documentaţia normativ-tehnică; 
lucrările sunt efectuate pe contul ANTREPRENORULUI; costul pieselor înlocuite este inclus în suma Contractului; 
reparaţie capitală -  reparaţie, ce se efectuează pentru restabilirea stării bune de funcţionare, restabilirea completă sau aproape 
completă a resursei obiectelor, fiind înlocuite sau restabilite oricare dintre piese ale acestuia, inclusiv cele de bază; lucrările sunt 
efectuate pe contul ANTREPRENORULUI; costul pieselor de bază înlocuite se achită de către CLIENT suplimentar; 

pentru CLIENŢII, care au Contractul în vigoare, achitat pe un termen de cel puţin trei luni sunt programate de pînă la 50 articole 
lunar; prezentarea informaţiei pentru programarea articolelor se face doar într-un format strict prescris, pe un purtător electronic; 
lucrările de programare se efectuează la centrul de deservire al ANTREPRENORULUI.

1.3. In cazul în care înlăturarea defecţiunii pe loc este imposibilă, reparaţia se efectuează la centrul de deservire al 
ANTREPRENORULUI. Transportarea echipamentului defectat la centrul de deservire se face pe contul CLIENTULUI.

1.4. La deservire tehnică se iau doar MCC aflate vădit în stare bună de funcţionare.

2. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI.

2.1. De a efectua deservirea tehnică a MCC, expertiza tehnică şi toate tipurile de reparaţii conform documentelor normative 
corespunzătoare, lucrările efectuate fiind obligatoriu confirmate documentar.

2.2. De a efectua lucrările necesare privind programarea articolelor (coduri, denumiri şi preţuri la mărfuri sau servicii), fiind puse la 
dispoziţia utilizatorilor instrucţiuni pentru lucrul cu articole.

2.3. In caz de necesitate, de a acorda asistenţa tehnică la înregistrarea MCC la Inspectoratul fiscal de stat teritorial.
2.4. De a executa punerea în exploatare a MCC (controlul de intrare, pornirea, programarea) şi de a o lua la deservire tehnică.
2.5. In caz de necesitate, de a instrui personalul nou angajat la cererea CLIENTULUI (cel des o dată pe lună).
2.6. De a înlătura defectările accidentale ale echipamentului în termen de:

nu mai mult de 48 ore (cu excepţia zilelor de odihnă) din momentul recepţionării cererii, pentru CLIENŢII, care exploatează 
MCC în zona oraşului Bălţi, în cazul în care cererea a fost recepţionată nu mai tîrziu de ora 15.00 a zilei curente; în caz contrar 
termenul este calculat începînd cu ora 9.00 a următoarei zile de lucru;
nu mai mult de 72 ore (cu excepţia zilelor de odihnă) din momentul intrării MCC la centrul de service al 
ANTREPRENORULUI, pentru CLIENŢII, care exploatează MCC în afara zonei oraşului Bălţi.

3. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI.

,,...d ) de a încheia contracte privind deservirea tehnică a fiecărei MCC cu centrele de deservire tehnică a MCC, care deţin 
certificatul corespunzător de competenţă tehnică şi au contracte de colaborare cu furnizorul respectiv de MCC, în cazul în care 
apelează la serviciile lor, de a prezenta registrul de evidenţă a serviciilor de suport tehnic al MCC (din documentaţia tehnică de 
însoţire a MCC, în continuare -  registru de servicii), în care se înregistrează informaţia privind defecţiunea constatată, starea 
plombelor fixate anterior, fixarea noilor plombe ale furnizorului etc.;
e) de a aplica doar MCC în stare bună de funcţionare, care au fost plombate de către organul fiscal în modul stabilit, articolul 8 
„Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar”.

3.1. De a asigura integritatea şi deplinătatea MCC şi a documentaţiei tehnice.
3.2. De a exploata MCC în conformitate cu cerinţele documentaţiei, de a nu admite pătrunderea în MCC a apei, substanţelor agresive şi a

altor substanţe, precum şi a obiectelor, ce duc la defectarea MCC.
3.3. De a admite la lucru doar personalul, care a urmat cursul de instruire pentru lucrul cu echipamentul respectiv.
3.4. La apariţia defecţiunii de a deconecta imediat MCC de la reţeaua de curent electric, de a chema specialistul, de a efectua

înregistrarea corespunzătoare în registrul MCC.
3.5. De a prezenta toată informaţia cu privire a întreprindere şi marfă, necesară pentru programarea MCC. De a verifica corectitudinea

datelor programate.
3.6. De a semna actele de confirmare a lucrărilor efectuate. Se admite semnarea actului de confirmare a lucrărilor efectuate de către

casierul operaţionist (vînzător) de schimb.



4. GARANŢII ALE PĂRŢILOR.

4.1. CLIENTUL garantează plata la timp pentru prestarea tuturor tipurilor de servicii.
4.2. ANTREPRENORUL garantează efectuarea la timp a lucrărilor, specificate în prezentul Contract.

5. COSTUL LUCRĂRILOR ŞI MODUL DE PLATĂ.

5.1. Preţul pentru deservirea unei MCC constituie M -  lei lunar, mclusiv T)&\. Deservofii^unesupuse 3 _MCC.
5.2. Suma pentru deservirea MCC conform Contractului constituie ^r*7  x ? = iX— lei lunar, inclusiv TVA.
5.3. Reparaţia MCC defectate din cauza CLIENTULUI, în urma încălcării premeditate a regulilor de exploatare, se efectuează contra

unei sume suplimentare.
5.4. Plata pentru serviciile prestate şi pentru lucrările efectuate conform prezentului Contract se face prin virament, nu mai tîrziu de ziua

a 5-ea a lunii următoare după luna de gestiune.
5.5. Plata pentru piesele de bază ale MCC, înlocuite în cadrul reparaţiei capitale, se face timp de 3 zile bancare din momentul reparaţiei.
5.6. Se admite plata în numerar, în cazul în care la momentul efectuării plăţii părţile dispun de ştampilă sau procură.

6. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR.

6.1. ANTREPRENORUL poartă obligaţii de garanţie în ce priveşte piesele de bază ale MCC, înlocuite în cadrul reparaţiei capitale, timp
de 3 luni din momentul instalării.

6.2. Pentru neachitarea serviciilor prestate şi a pieselor oferite CLIENTUL plăteşte despăgubire sub formă de amendă în mărime de 2%
din suma datorată pentru fiecare zi restantă.

6.3. Pentru încălcarea de către CLIENT a modului de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală (Hotărîrea Guvernului
RM Nr.474 din 28.04.1998, Regulamentul comisiei interdepartamentale pentru MCC din 24.07.1998) ANTREPRENORUL nu 
poartă răspundere materială.

6.4. In cazul neîndeplinirii de către CLIENT a p.5.4. ANTREPRENORUL nu poartă răspundere pentru starea tehnică a MCC şi
nu este obligat să efectueze deservirea tehnică a MCC. în  cazul dat Contractul poate fi reziliat de către 
ANTREPRENOR în mod unilateral, suma datoriei fiind revendicată prin intermediul instanţei de judecată.

7. TERMENUL DE VALIDITATE A CONTRACTULUI.

7.1. Termenul de validitate a prezentului Contract se stabileşte din ziua semnării şi pînă la 3 ^  " 201 <9  ̂Contractul se
consideră prelungit pentru anul viitor, în cazul în care nici una din părţi nu şi-a declarat refuzul de a prelungi Contractul cu o 
lună înainte de expirarea termenului de validitate a lui.

7.2. în procesul de executare a Contractului clauzele lui pot fi completate şi precizate, cu consimţămîntul părţilor. în cazul în care una
din părţi manifestă dorinţa de a rezilia Contractul, aceasta îi comunică intenţia sa celeilalte părţi în formă scrisă, cu 15 zile 
calendaristice înainte, şi efectuează toate plăţile.

8. LISTA ECHIPAMENTULUI 
luat la deservire tehnică

Lista şi dislocarea MCC sunt specificate în p. 1.2. sau în Anexa suplimentară la prezentul Contract.
Anexa urmează a fi coordonată cu CLIENTUL.

9. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR

C tl C  /'C ltt* ' i  ̂ ^ /" A N T R E P R E N O R :
V  SRL „TINA”

mun. Bălţi, str. Decebal, 3A/1 
c/d 22245757195 
BC „EUROCREDITBANK” 
Fii. „Bălţi”
BIC ECBMMD2X757 
c/f 1002600007949 
cod TVA 0300790 
Tel. (0231)2-64-07, 6-33-43

SEMNATURI ŞI ŞTAMPILE ALE PĂRŢILOR.

Contabilitatea tel. 022 23-32-60, 23-32-61 
E-mail: office@tina.ind 

WEB: WWW.TINA.md

mailto:office@tina.ind
http://WWW.TINA.md


Приложение к договору N9 215 

Spitalul Clinic Municipal Bălti

1 MP-500TM 21002895 Str. Decebal 101 (Больница)
2 MP-500TM 21003960 Str. Decebal 101 (Поликлиника)
3 MP-500TM 21003267 Str. St.cel Mare 29 (Род.дом)

Проверку произвёл инженер АСЦ " Tina " Bălti /Ze& w rtf

Заказчик

’C X > 7 V ^r S.R.L.

NTSIIL DE DESERVI! E E Ăi Ţi
-----------------------------  ,


