
CONTRACT nr. -V /  2  £  
privind prestarea serviciilor din sfera sănătăţii publice

” G b  2017 mun. Chisinău
Cod. 303

Centrul National tic Sănătate Publică, reprezentată prin directorul general, adjunct al 
medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldava dl. Iurie PINZARU, care acţionează în baza 
Regulamentului, denumit în continuare „Prestator” pe de o parte şi IMSP Spitalul Clinic Municipal -  
Bălti, reprezentată prin conducător- dl.Valeriu POSTOLACHI, care acţionează în baza 
Regulamentului, în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, ambii denumiţi(te) în continuare „Părţi”, au 
încheiat prezentul Contract referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului
1.1. Prestatorul î-şi asumă obligaţia de a presta, iar Beneficiarul de a recepţiona şi achita 

serviciile din sfera sănătăţii publice- Monitoringul Dozimetric Individual (MDI) - determinarea 
dozelor individuale de expunere pentru lucrătorii expuşi profesionali la radiaţii ionizante (Total 
dozimetre individuale la lucrători- 34 persoane), denumite în continuare „Servicii” periodic şi la cerere 
indicate în specificaţia serviciilor în prezentul contract, care este parte integrantă a prezentului Contract.

2.Termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor
2.1. Prestarea serviciilor se efectuează conform Domeniului de acreditare (certificat de 

acreditarea MOLDAC nr.LÎ-044 din 02.06.2014 şi Certificat de acreditare MS nr.2293 din 24.10.2014) şi 
în baza metodologiei aprobate.

2.2. Documentaţia tehnică şi cea de însoţire include:
1) factura de expediţie -  1 ex;
2) actul de prestare a serviciilor -  1 ex;
2.3. Prestarea serviciilor se efectuează conform graficului convenit de părţi şi prevăzut în 

specificaţia serviciilor la prezentul Contract.
2.4.Beneficiarul se obligă să prezinte dozimetrele individuale pentru procesare în perioada 

stabilită.
2.5.Prestatorul transmite în folosinţă temporară dozimetrele individuale, 

necesare pentru efectuarea MDI a expuşilor profesional ai Beneficiarului pentru toată 
perioada Contractului. După expirarea termenului prezentului Contract, Beneficiarul 
întoarce Prestatorului dozimetrele individuale timp de pînă 30 zile calendaristice. în 
caz de pierdere, deteriorare sau defectare a dozimetrelor individuale Beneficiarul se 
obligă să recupereze preţul lor integral.

3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată
3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, în 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 13.07.2011, cu privire la aprobarea Lista şi tarifele 
serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr. 118-121 din 22.07.2011, art. 606), fiind indicat în Specificaţia serviciilor în 
prezentul Contract şi poate fi modificat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.2. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se efectuează în termen de 25 zile după prestarea 
Serviciilor, prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract, în 
baza facturii (contului) de plată emisă de Prestator.

3.3.Tarifele serviciilor prestate pot fi modificate în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Suma serviciilor cu plată va fi indicată şi descrisă detailat în factura de plată în dependenţă de sistemul 
utilizat pentru determinarea dozelor individuale, de numărul lucrătorilor supuşi MDI şi numărul 
subdiviziunilor Beneficiarului.

Specificaţia serviciilor:
Nr. Denumirea Unitate Tarif,MDL

Monitoringul dozimetric individual, personalului expuşi profesional la 
radiaţii ionizante - 34 persoane inclusiv:

De
măsură

236 Determinarea dozelor individuale de expunere ale personalului cu utilizarea 
sistemului DTU-01

1
măsurare

64-00

238 Evaluarea dozelor individuale de expunere ale personalului 1 evaluare 76-00
Perioada de prezentare a dozimetrelor individuale la MDI:

20-25 martie,iunie,septembrie, 10-15 decembrie



3.4.Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta ,iar Beneficiarul -de a achita serviciile prevăzute în 
specificaţia serviciilor a prezentului contract.

4.Condiţiiile de predare-primire.
4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţia serviciilor din prezentul 

contract şi documentelor de însoţire, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.
b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;
4.2.Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii (contului) 

de plată odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a 
prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare corespunzător 
numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 8.9.

5.0bligaţiile părţilor
5.1. în baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau e-mail, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
c) să prezinte buletin de evidenţa dozelor individuale de expunere profesională a personalului 

Beneficiarului în formă stabilită numai după achitarea integrală a facturii (contului) de plată de către 
Beneficiar.

d) se asigură regimul de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal a 
Beneficiarului şi lucrătorilor lui cît şi păstrarea a secretului profesional.

e) Să informeze nemijlocit Beneficiarul despre toate cazurile expunerii înalte a personalului 
Beneficiarului şi în comun cu specialiştii de ramură a Centrului de Sănătate Publică teritorial să participe 
în efectuarea cercetării incidentelor.

5.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 

Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să excludă expunerea intenţionată şi defectarea fizică a dozimetrelor individuali din partea 

fiecărui lucrător expus profesional şi să prezinte informaţia necesară pentru cercetarea rapidă şi adecuată 
a cazurilor de incident;

c) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 
prezentul Contract.

6.Forţa major
6.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 

conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră 
(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care 
nu depind de voinţa Părţilor).

6.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai 
tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

6.3 Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune 
trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din 
ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.Rezilierea Contractului
7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

7.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:
a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
b) nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
7.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
7.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării.
8.Reclamaţii şi sancţiunii

8.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul 
recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

8.2. Pretenţiile privind serviciile prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile 
lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o 
organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.



8.3.Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

8.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor. Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să 
presteze suplimentar Beneficiarului serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare -  să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

8.5.Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite de prezentul 
Contract.

8.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia 
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru întîrziere sînt suportate de partea 
vinovată.

8.7. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o 
penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

8.8. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totală a prezentului Contract.

8.9. Pentru achitarea cu întîrziere. Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% 
din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a 
prezentului contract.

9. Dispoziţii finale
9.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform 
legislaţiei Republicii Moldova.

9.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea.

9.3 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor 
contractului, prin acord adiţional. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în 
cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

9.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

9.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, 
cîte un exemplar pentru Prestator şi Beneficiar.

9.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 31.01.2018
9.7.Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, “ -

PJL 2017.

PRESTATOR BENEFICIAR

Centrul Naţional de Sănătate Publică 
MD2028, mun. Chişinău, str. Gh.Asachi,67A 
Tel.(022) 574-501,fax.(022) 72-97-25

IMSP Spitalul Clinic Municipal 

mun.Bălţi, str.Decebal 101

CN Sănătate Publică 
Cod. fiscal: 1007601001123 
Cod. IB AN: MD07TRP AA A142310A01009AA 
Banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 
Cod bancar (BIC): TREZMD2X 
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