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A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  

 

 

 

CONTRACT Nr. ____ 

 

de achiziționare a serviciilor 

 

Cod CPV:  
“___”__.20__ mun. Chișinău 

 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

_______________________ 

reprezentat prin _______________, 

care acţionează în baza Statutului, denumit 

în continuare Prestator  

 

 
reprezentat prin ________care 

acţionează în baza Regulamentului, 

denumit în continuare Benefeciar . 

c/f  

pe de o parte, 

 

pe de o parte, 
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la 

următoarele: 

 

1. Achiziţionarea serviciilor de extensiune rurală (Cod CPV 79410000-1). 

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale 

Contractului: 

a) Formularul Contractului; 

b) Specificaţia serviciilor (Anexa nr. 1); 

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente, în 

cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale 

Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

4. In calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, 

Prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Serviciile în conformitate cu prevederile 

Contractului sub toate aspectele. 

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de 
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contravaloare a livrării serviciilor,  preţul Contractului sau orice altă sumă care poate 

deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite 

de Contract. 

 

Articolul 1. Obiectul Contractului 
(1) Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei 

(Anexa nr.l), care este parte integrantă a prezentului Contract. 

(2) Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile 

livrate de Prestator. 

 

Articolul 2 Termenele şi condiţiile de prestare 

(1) Termenul de acţiune al contractului este de pînă la 31.12.2018. 

(2) Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: Originalele facturilor fiscale şi 

alte documente stabilite prin acordul părţilor. 

(3) Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale şi 

recepţionării lor de către Beneficiar. 

(4) Împlinirea termenului de acţiune al contractului nu stinge obligaţiile născute 

prin contract şi neexecutate de către părţi. 

Articolul 3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată 

(1) Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei 

moldoveneşti, fiind indicat în Schemele formării preţului şi Specificaţia prezentului 

Contract. 

(2) Preţul Contract, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:(___) lei MD. 

(3) Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.  

(4) Plăţile se vor efectua eșalonat prin transfer bancar pe contul de decontare al 

Prestatorului indicat în prezentul Contract, după cum umrează: 

a) 30% din suma contractului, în termen de 30 de zile după prezentarea Planului 

de acțiuni și a Metodologiei de realizare a indicatorilor de performanță; 

b) 30% din suma contractului, în termen de 30 de zile de la prezentarea raportului 

semestrial pe marginea rezultatelor obținute în urma prestării serviciilor; 

c) 40% din suma contractului, după evaluarea Raportului final pe marginea 

rezultatelor obținute în urma prestării serviciilor, dar nu mai tîrziu de 20 decembrie 

2018. 

Articolul 4. Condiţiile de predare-primire 

(1) Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către 

Beneficiar dacă: 

a) Cantitatea Servici corespunde Specificației din Anexă la prezentul contract şi 

documentele de însoţire conform Articolul 2 alineatul (2) al prezentului Contract; 

b) Calitatea Serviciilor corespunde Specificației din Anexă la prezentul contract; 

(2) Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către 

Beneficiar, după semnarea de către ambele părţi a actului de predare - recepţie a 

documentelor menționate în articolul 3 alineatul (4). 

(3) Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al 

facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru 

nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a 
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majora termenul de achitare prevăzut în articolul 3 alineatul (4) corespunzător 

numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în 

Articolul 8. 

Articolul 5. Standarde 

(1) Calitatea Serviciilor se atestă prin testarea cunoștințelor grupurilor de 

producători și întocmirea fișelor vizitie expertului operatorului economic.  

(2) Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în 

Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor 

respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

 

Articolul 6. Obligaţiile părţilor 

(1) În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: 

1) să presteze servicii de consultanță pentru grupurile de producători deja formate 

sau va forma grupuri de producători pentru care ulterior va presta servicii de 

consultanță. În ambele cazuri se vor lua în considerație următoarele principii de 

asociere a grupurilor de producători: 

a) membrii vor face parte din aceeași sau maxim din două categorii de gospodării: 

în grup pot fi acceptați fermieri orientați spre producere și/sau comercializare; 

b) membrii vor produce/crește aceleași grupe de produse; 

c) de rând cu producătorii agricoli, ca membri ai grupului, pot fi admise 

gospodăriile/întreprinderile ce practică procesarea produselor agricole și/sau procesarea 

primară; 

d) grupurile de producători ce vor beneficia de asistență consultativă pot fi atât 

persoane cu statut juridic, cât și grupuri neformale create în baza unui proces-verbal de 

constituire; 

e) arealul de activitate al grupului (zona geografică) nu este un factor limitativ. 

2) va presta servicii de consultanță grupurilor de producători formale și 

neformale pe întreg lanțul valoric pe durata unui an agricol; 

3) să efectueze analiza situației economico-financiare și a capacităților de 

producere pentru fiecare membru al grupului și, după caz, sumar pentru fiecare grup; 

4) să organizeze ședințe cu grupurile formate în scopul formulării și aprobării 

activităților pentru obținerea indicatorilor de performanță; 
5) să elaboreze și să coordoneze cu Beneficiarul, în termen de 15 zile de la intrarea 

în vigoare a contractului, Planul de acțiuni și a Metodologiei de realizare a 

indicatorilor de performanță aprobați în cadrul grupului; 

6) să menţină evidenţa lucrărilor efectuate în Registrul de evidență a activităților; 

7) să prezinte Beneficiarului:  

a) Rapoarte de activitate pentru semestrul I – pînă la data de 20 iulie; 

b) Rapoarte de activitate final - până la data de 10 decembrie; 
(2) Beneficiarul se obligă: 

1) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele 

indicate în prezentul Contract; 

2) să elaboreze Registrul de evidență a activităților, care va conține:  

a) acțiunile efectuate/asistenţa acordată;  
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b) recomandările făcute producătorilor agricoli;  

c) indicatorii de progres (măsurabili) - până la data de 25 decembrie; 

3) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în 

termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract. 

Articolul 7. Forţa majoră 

(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). 

(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. 

(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. 

 

Articolul 8. Rezilierea 

(1) Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 

(2) Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de către: 

a) Benefeciar, în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în 

prezentul Contrac; 

b) Benefeciar, în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare 

stabilite; 

c) Prestator, în caz de nerespectare de către Benefeciar a termenelor de plată a 

Serviciilor; 

d) Prestator sau Benefeciar, în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a 

pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract  

(2) Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen 

de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 

(3) Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, 

partea iniţiatoare va iniția rezilierea. 

Articolul 9. Reclamaţii 

(1) Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului 

la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu 

reprezentantul Prestatorului. 

(2) Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în 

termen de 30 zile lucrătoare de la prezentarea Raportelor de activitate, prevăzute la 

articolul 6, alineatul (1) subpunctul 7. 

(3) Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Benefeciarului despre decizia 

luată. 

(4) În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 
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zile, să presteze suplimentar Benefeciarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz 

de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în 

conformitate cu cerinţele Contractului.  

(5) Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, 

inclusiv pentru viciile ascunse. 

(6) În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit 

de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru 

staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. 

 

Articolul 10. Sancţiuni 
(1) Pentru refuzul de a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract, 

Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  0,1% din suma totală a contractului. 

(2) Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor din vina  Prestatorul acesta 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.  

(3) Pentru achitarea cu întîrziere, Benefeciarul 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. 

Articolul 11. Dispoziţii finale 

(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. 

(2) De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi 

documentele  perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. 

(3) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină 

asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei 

unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 

putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 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.   

(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. 

(5) Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a 

Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar. 

(6) Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare 

după înregistrarea lui de către de către Trezoreria de Stat sau de către una din 

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 

20___.                          

( 7) Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat 

astăzi,  “___” ______________20___ . 

(8) Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul 

Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai 

sus. 
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Articolul 12. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

Adresa poştală: mun. Chişinău 
Adresa poştală: mun 

Telefon:  

c/f  
Telefon:  

Cod IBAN:  c/f  

Banca:  IBAN  

Cod bancar  

  

 

9 Semnăturile părţilor 

 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

Semnătura autorizată: Semnătura autorizată: 

 

___________/ _____________/ 

 

 

L.Ș. 

 

___________/ _____________/ 

 

 

L.Ș. 

 

 

 

 

Contabil:  

 

Înregistrat Nr.: 

 

Trezoreria: 

 

Data: 
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Anexa nr. 1: 

la contractul nr. ___ 

din ___.__.20__ 

 

SPECIFICAŢIA SERVICIILOR 

MDL 
N

Nr. 

Denumirea 

serviciilor 

Specificațiil

e serviciilor 

 

Cod CPV  Unitatea 

de 

măsură 

cantitatea Preț unitar 

fără TVA 

Preț unitar 

cu TVA 

Suma fără 

TVA, lei 

Suma cu 

TVA, lei 

 

 

1 

         

Suma totală, lei   

 

                                      Semnătura părţilor 

 

Prestator  

 

 

______________/ _____________/ 

 

Benefeciar 

 

 

_____________/___________/  

  

L.Ş. L.Ş. 
 

 

 


