
CONTRACT 
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Nr 4 - 0 1  -2017
or. Chişinău “ <£?3 ” 2012-

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (CTSIC), sediul - 
mun. Chişinău, str. S. Lazo 48, BC “VICTORIABANK” SA, filiala nr. 3, 
Chişinău, codul IB AN MD95V122100000250647MDL, cod fiscal 
1003600118109, TVA 0501790, tel. 208-151, numită în continuare 
“EXECUTANT”, reprezentat în persoana Directorului Vădim Şargarovschi, ce 
acţionează în baza Statutului, pe de o parte, , şi IMSP. „SPITALUL CLINIC 
MUNICIPAL”, sediul mun. Bălţi, str.Decebal 101. cod IB AN 
MD5 8TRPCC W 51843 0A00124AA, c/f 1003602150732, TREZMD2X, 
numită în continuare “Beneficiar” , reprezentată în persoana 2

ce acţionează în baza Statutului , pe de altă parte , au 
încheiat prezentul contract, despre următoarele :

1. Obiectul contractului.

1.1. Obiectul prezentului contract reprezintă executarea următoarelor 
lucrări:

Nr
d/o

Argu
menta

rea
preţul

ui.

Denumirea lucrărilor
Unit. de 
măsur.

Pret
lei.’

Can
titat
ea

Suma
lei.

1 1.10 Elaborarea programului de efectua-re a 
lucrărilor în scopul prelungirii termenului 
de exploatare a ascen-soarelor 18 buc.

1 buc 567,0 18 10206,00

Controlul nedistructiv al ascensoarelor 18. buc
1 7.2.1 Controlul visual exterior al m 

etalului şi îmbinărilor sudate. 1 metru 14 1800 25200,0
2 7.3.3 Măsurarea grosimii metalului cu 

aparatul de ultrasunete pentru 
măsurarea grosimii.

100
sect. 752 6,0 4512,00

3 7.8 Controlul ultrasonor al metalului şi 
îmbinărilor sudate. 10dm 55 6,0 330,00

4 7.14 Defectoscopia cromatică a 
metalului şi îmbinărilor sudate. ldm2 7 60,0 420,00

5 Total 30462,00
6 TVA 20% 6092,40

TOTAL : Treizeci şi şase mii cinci sute cincizeci şi patru lei 40 bani. 36554,4

i



1.2 Lucrările se considere 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 stabiliti.
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2.1.2 Să execute lucrările asumate cu forţele proprii în corespundere cu 
documentele 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:
2.1.1 Să achite costul lucrărilor conform preţurilor, indicate în p. 1.1 a 
prezentului contract.
2.1.2 Să prezinte la solicitarea Executantului informaţiile solicitate la 
executarea lucrărilor contractuale.
2.1.3 Să creeze condiţii necesare pentru prestarea lucrărilor.
2.1.4 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/preţurilor contractuale.

4. Responsabilitatea părţilor
/ \

4.1 In 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 a 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 aceeaşi putere juridică.
Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi este valabil pe 

de executare a lucrărilor.



BENEFICIAR IMSP. „SPITALUL CLINIC MUNICIPAL”,
sediul mun. Bălţi, str.Decebal 101.

RECHIZITE cod IBAN MD58TRPCCW518430A00124AA, c/f 1003602150732, TREZMD2X

EXECUTANT : ÎS «Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare», mun.Chişinău , 
str. S.Lazo , 48
RECHIZITE: c/f 1003600118109 , TVA 0501790. Cod IBAN D95V1225100000250647MDLBC 
VICTORIABANK S. A., fil.nr.3, or. Chişinău

CONTRACT Nr 4-01-17 de la “<?3 ” 03. 2017.

A C T  N r 4-01-17
de recepţionare a lucrărilor executate luna anul 2017.

Nr
d/o

Argumentarea
preţului Denumirea lucrărilor Unit. de 

măsur.
P re ţ, 

lei
Canti
tatea

Sum a, 
lei

1 1.10 Elaborarea programului de efectua
re a lucrărilor în scopul prelungirii 
termenului de exploatare a ascen- 
soarelor 1 buc. 1 buc 567,0 18 10206,0

Conţirolul nedistructiv al ascensorului. 18 buc.
2 7.2.1 Controlul visual exterior al 

metalului şi îmbinărilor sudate. 1 metru 14,00 1800 25200 ,0
3 7.3.3 Măsurarea grosimii metalului cu 

aparatul de ultrasunete pentru 
măsurarea grosimii. 100 sect. 752,0 6,0 4512 ,00

4 7.8 Controlul ultrasonor al metalului şi 
îmbinărilor sudate. 10dm2 55,00 6,0 330 ,0

5 7.14 Defectoscopia cromatică a 
metalului şi îmbinărilor sudate. ldm 2 7,00 60 4 20 ,00

6 Total 30462,00

7 TVA 20% 6092,40

TOTAL : Treizeci şi şase mii cinci sute cincizeci şi patru lei 40 bani. 36554,4


