
CONTRACT-CONT  
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. 25-0080 /
or. Chişinău Y3.0^.2017

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (CTSIC), mun. Chişinău, str.
S. Lazo 48, IDNO- 1003600118109, Codul IBAN M D95VI225100000250647MDL, BC 
“VICTORIABANK” SA, TVA 0501790, tel / fax +373 22 208151/ 208166, numit în 
continuare “EXECUTANT”, reprezentat în persoana directorului Vădim Şargarovschi, ce 
acţionează în baza statutului CTSIC, pe de o parte şi IMSP Spitalul clinic municipal Bălţi, 
or. Bălţi, str. Decebal, nr.101, IDNO - 1003602150732, Codul IBAN:
MD58TRPCCW518430A00124AA, Telefon/fax: + 373 231 58733, numită în continuare 
"BENEFICIAR” reprezentată în persoana directorului Valeriu Postolachi, ce acţionează în 
baza statutului pe de altă parte, au încheiat prezentul contract, despre următoarele:

1. Obiectul contractului
1.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă executarea următoarelor lucrări:

nr Cod
lucrare

Denumirea
lucrărilor Preţ, lei

Volu 
m 

lucrări 
, un.

Suma, lei

1 3.4.1.1., 
N.3.

încercarea ascensoarelor nr.867, 2220, 2215, 
AP-320 şi expertiza rezultatelor -  tarif -441,00; 
Termen de exploatare > 20 ani - K= 2,0 tarif

882,00 3 2646,00

2 3.4.1.2., 
N.3.

încercarea ascensoarelor nr.6572, 6573, 6651, 
6652, 866, 1598, 6284, 6295, 6297, 6299, 1766, 
6659 AP-500 şi expertiza rezultatelor -  tarif - 
441,00; Termen de exploatare > 20 ani - K= 2,0

882,00 12 9384,00

3 3.4. 2.1., 
N.3.

încercarea ascensoarelor nr.5265, 5268, 5269 - 
AM-500 şi expertiza rezu ltatelo r-tarif -441,00; 
Termen de exploatare > 20 ani - K= 2,0 tarif

882,00 3 2646,00

4 3.3.2. Expertiza rezultatelor controlului metalului sau a 
diagnosticării ascensoarelor nr. 867, 2220, 2215, 
6572, 6573, 6651, 6652, 866, 1598, 6284, 6295, 
6297, 6299, 1766, 6659, 5265, 5268, 5269.

1323,00 18 23814,00

5 1.6 Eliberarea certificatului de expertiză pentru 
determinarea conformităţii instalaţiilor tehnice

440,00 18 7920,00

Valoarea totală, lei fără TVA 47610,00

Suma TVA, lei 9522,00

Valoarea totală, Iei inel. TVA 57132,00

Suma contractuală spre achitare în scris (inclusiv TVA): Cincizeci si şapte mii una sută 
treizeci si doi lei 00 bani

1.2 Lucrările se consideră executate după semnarea de către ambele părţi a actului de 
recepţie a lucrărilor respective.

2. Drepturile şi obligaţiile părţilor
2.1 Executantul se obligă:
2.1.1 Să execute lucrările indicate în p. 1.1 în volum deplin, calitativ, în termenii 

stabiliţi.
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2.1.2 Să execute lucrările asumate cu forţele proprii în corespundere cu docurr.tr.:; : 
normative şi tehnice în vigoare.

2.1.3 In cazul prezentării cu întîrziere de către Beneficiar a datelor necesare pentru 
lucrările contractuale, Executantul are dreptul de a prelungi termenii de îndeplinire a 
lucrărilor şi de a aplica tarifele existente la momentul prestării lucrărilor.

2.2 Beneficiarul este obligat:
2.2.1 Să achite costul lucrărilor conform preţurilor, indicate în p. 1.1 al prezentului 

contract.
2.2.2 Să prezinte la solicitarea Executantului informaţiile solicitate la executarea 

lucrărilor contractuale.
2.2.3 Să creeze condiţii necesare pentru prestarea lucrărilor.
2.2.4 Să recepţioneze lucrările prestate.
3 . Preţul lucrărilor şi modul de achitare
3.1 Preţul lucrărilor (indicate în p. 1.1) este stabilit conform tarifelor în vigoare.
3.2 Achitarea costului lucrărilor se efectuează prin transferul mijloacelor băneşti pe 

contul Executantului, în avans.
4. Responsabilitatea părţilor
4.1 în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a prezentului contract 

părţile poartă răspunderea conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
5. Modul de soluţionare a litigiilor
5.1 Litigiile şi divergenţele, care pot apărea la executarea prezentului contract, se vor 

soluţiona în limita posibilităţilor prin intermediul negocierilor între părţi.
5.2 In cazul imposibilităţii soluţionării litigiilor prin negocieri după realizarea 

măsurilor prealabile de tranşare a litigiilor conform legislaţiei în vigoare, litigiile vor fi 
transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă.

6. Dispoziţii finale
6.1 Orice modificări şi completări ale prezentului contract sînt valabile în condiţiile 

în care ele sînt întocmite în formă scrisă şi sînt semnate de către părţi.
6.2 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte un exemplar pentru 

fiecare parte contractantă, ambele avînd aceiaşi putere juridică.
Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi este valabil pe perioada de 

executare a lucrărilor.

EXECUTANT:

Centrul Tehnic pentru 
Industrială şi Certificare


