
ACHIZITII PUBLICE 

CONTRACT nr. 'I Y- fJ T 
DE PRESTARE A SERVICIILOR 

"fl_" ialUICVUe 2020 mun. Chisinau 

Prezentul contract este perfectat in temeiul art.139 lit. g) din Codul Educatiei al Republicii 
Moldova nr. 152/2014, pct. 12 1 din Hotararea Guvernului nr. 1077/ 2016 institutiilor publice de 
invatamant profesional tehnic ~i planurile ( comanda de stat) de pregatire a cadrelor de specialitate 
pe meserii, specialitati in institutiile de invatamant profesional tehnic ~i Hotararea de Guvern nr. 
99/2007 cu privire la taxele de cazare in caminele institutiilor de stat de invatamant profesional 
tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior ~i din domeniul ~tiintei ~i inovarii ~i se 
incheie intre: 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta 
Centrul de Exelenta in TransQorturi Ministerul Educatiei2 Culturii ~i 

reprezentata prin director Boris Rusu, care Cercetarii reprezentat prin Ministru Corneiiu 
actioneaza in baza Statutul denumit in PoQovici, care actioneaza in baza 
continuare Prestator pe de o parte, Regulamentului cu J2f1Vlfe la orgamzarea SI 

functionarea Ministerului Educatiei, Culturii si 
Cercetarii, a:12robat :12nn Hotararea Guvernului 
nr.691 din 30.08.2017, denumit in continuare 
Fondator <Beneficiar) pe de alta parte, 

ambii denumiti in continuare Parfi, au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele: 
1. Achizitionarea serviciilor educationale Qentru realizarea comenzii de stat de Qregatire 

a cadrelor de SQecialitate cu finantare de la bugetul de stat2 Qe meserii2 SQecialitati si domenii 
generale de studiu2 in institutiile de invatamant Qrofesional tehnic, inclusiv acordarea 
burselor si a altor , forme de ajutor social2 asigurarea alimentarii coQiilor/elevilor din 
institutiile de invatamint si intretinerea caminelor, denumite in continuare servicii, conform art. 
5, alin. (1) lit. k) al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice. 

2. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente ~i integrale ale Contractului: 
a) Lista serviciilor conform Specificatiei (anexa nr.1); 
b) Darea de seama cu privire la cheltuielile efective (anexa nr.2). 

CONDITII SPECIALE 
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I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1.Mijloacele financiare sunt aprobate in conformitate cu prevederile anexe1 3 la Legea 
bugetului de t t t 1 2020 s a pen ru anu 

Tip program Cod 
invatamant profesional-tehnic secundar 8808 
invatamint profesional-tehnic postsecundar 8809 

Serviciile educationale acordate de Prestator includ conform normelor stabilite prin acte normative 
finantarea: 

- serviciilor educationale pentru realizarea planului (Comenzii de stat) de pregatire a cadrelor 
de specialitate; 

- cheltuielilor pentru intretinerea campusului/caminelor studente~ti/pentru elevi; 
- acordarea burselor ~i altar forme de ajutor social. 
1.2. Mijloacele financiare aprobate in bugetul de stat se aloca pentru anul financiar ~i se 

transfera de catre Fondator la contul bancar (indicat in prezentul contract) al Prestatorului. 

II. TERMENELE ~I CONDITIILE DE PRESTARE 
2.1. Termenul de valabilitate a prezentului contract este de pana la 31 decembrie 2020. 
2.2. Prestatorul va prezenta Fondatorului, trimestrial ~i anual, raportul cu setul de 

documente privind realizarea obligatiei asumate in modul ~i termenii stabiliti. 

III. COSTUL SERVICIILOR ~I CONDITIILE DE PLATA 

3 .1. Valoarea totala a serviciilor de la bugetul de stat pentru realizarea Comenzii de Stat 
pentru anul 2020 ce reprezinta obiectul prezentului contract este de: 

19811500,00 lei MD ( nouasprezece milioane opt sute unsprezece mii cinci sute). 
(suma) (suma cu litere) 

3.2 . Finantarea din contul bugetului de stat se va efectua lunar de catre Fondator la contul 
bancar al Prestatorului: conform actului de prestare a serviciului, facturii ~i conform darii de 
seama privind cheltuielile efective executate de · catre institutie specificate in anexa nr.2, parte 
integranta a Contractului. 

3.3. Volumul anual de alocatii pentru servicii ce reprezinta obiectul prezentului contract cu 
finantare din bugetul de stat poate fi ajustat la implicatiile financiare legate de modificarea~ 
costurilor ~i indicatorilor cantitativi, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

IV. DREPTURILE ~I OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 

4.1. Obligatiile Prestatorului sunt: 

4.1.1. Sa asigure realizarea obiectivelor stipulate in Contract cu diligenta necesara ~i eficienta, 
in conformitate cu prezentul contract, precum ~i a legislatiei in vigoare. 

4.1.2. Sa utilizeze alocatiile primite in scopul ~i in conditiile in care au fost obtinute. 
4.1.3. Este obligat sa tina o evidenta riguroasa ~i detaliata a finantelor destinate Planului 

(Comenzii de Stat). 
4.1.4. Sa asigure veridicitatea datelor incluse in darile de seama prezentate Fondatorului. 
4.1.5 . Sa furnizeze Fondatorului orice informatie cu privire la derularea activitatilor stipulate 

in Contract, pe care acesta o poate solicita in modul ~i termenii stabiliti. 
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4.1.6. Sa informeze Fondatorul, in termen de 10 zile, despre orice circumstanta aparuta pe 
parcursul realizarii Contractului, care impiedica realizarea obiectivelor stipulate in Contract. 

4.1. 7. Sa prezinte Fondatorului trimestrial rapoarte specifice aprobate de Ministerul 
Finantelor in modul ~i termenele stabilite. 

4.1.8. Poarta raspundere pentru realizarea deplina ~i in termen a serviciilor prevazute in 
Contract ~i pentru utilizarea conform destinatiei a resurselor financiare obtinute. 

4.1.9. In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvem nr. 923/2001 cu privire la plasarea 
in campul muncii a absolventilor institutiilor de 1nvatamant superior ~i profesional tehnic 
postsedundar ~i postsecundar nontertiar de stat, Prestatorul este obligat sa incheie contracte privind 
realizarea studiilor in institutia de invatamant superior cu studentii inmatriculati in grupele cu 
finantare bugetara ~i plasarea tinerilor speciali~ti in campul muncii. 

4.2.Drepturile Prestatorului sunt: 

4.2.1. Sa beneficieze de mijloacele financiare in volum deplin ~i in modul stabilit in Contract 
~i actelor normative in vigoare. 

4.2.2. Sa solicite modificarea sau completarea contractului, inclusiv prin redistribuirea 
alocatiilor in limita alocarilor anuale prevazute in Contract. 

4.2.3. Sa utilizeze ~i gestioneze mijloacele financiare disponibile in scopul executarii obiectul 
contractului, conform propriilor decizii in limitele permise de actele normative in vigoare. 

4.3. Obligafiile Fondatorului sunt: 

4.3.1. Sa asigure finantarea Prestatorului pentru serviciile ce reprezinta obiectul prezentului 
contract in conditiile mentionate in prezentul Contract conform prevederilor actelor normative in 
vigoare. 

4.4. Drepturile Fondatorului sunt: 

4.4.1. Sa organizeze auditul extern ~i sa verifice corespunderea cu clauzele Contractului a 
volumului, calitatii ~i costului serviciilor, precum ~i gestionarea mijloacelor financiare. 

4.4.2. Sa monitorizeze ~i sa verifice indeplinirea Planului (Comenzii de stat) de catre 
Presta tor. 

4.4.3. Sa modifice spre miqorare sau majorare volumul anual de alocatii ce reprezinta 
obiectul prezentului contract cu finantare din Bugetul de Stat, in dependenta de modificarea Legii 
Bugetului de stat pentru anul 2020 ~i conform necesitatilor reale de realizare a Comenzii de Stat, de 
acordare a burselor ~i a altor forme de ajutor social ~i de intretinere a caminelor. 

4.4.4. Sa intreprinda ~i alte masuri in limitele actelor normative in vigoare. 

V. DREPTURILE PATRIMONIALE 

5.1. Totalitatea imobilelor folosite de Prestator, denumite proprietatea aflata in gestiunea 
Fondatorului este patrimoniului statului ~i se folose~te pentru scopuri educationale, de cercetare
inovare, dezvoltare, precum ~i pentru activ_itati afiliate ( camine, cantine, sali de sport, etc.). 

5.2. Prestatorul pastreaza ~i folose~te rational bunurile primite in gestiune economica, 
precum ~i dobandite pe parcursul activitatii. 

VI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE ~I SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
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6.1. Litigiile aparute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea ~i incetarea sau alte 
pretentii ce decurg din prezentul Contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri amiabile de 
solutionare. 

6.2. Partile contractante convin asupra faptului ca orice obiectie asupra executarii prezentului 
Contract va fi expediata in forma scrisa ~i Partile contractante se vor expune pe marginea lor in 
decurs de 10 zile din data receptionarii pretentiei. 

6.3. Partile convin ca termenele ~i clauzele prezentului contract sunt confidentiale, fiecare 
dintre parti obligandu-se sa nu transmita tertilor documente, date sau informatii rezultate din 
derularea acestuia, cu exceptia cazurilor in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale 
statului in exercitarea atributiilor ce le revin. 

VII. FORT A MAJORA 

7 .1. Nici o parte nu este considerata ca i~i incalca obligatiile in cadrul contractului de prestare 
a serviciilor, daca realizarea unor astfel de obligatii este impiedicata de imprejurari de forta majora 
care apar dupa data intrarii in vigoare a Contractului. 

7.2. Prin cazuri de forta majora se subinteleg: razboaiele, calamitatile naturale ~i modificarile 
in legislatie ~i dispozitiile Guvernului. 

7.3. Survenirea circumstantelor de forta majora, momentul dezlantuirii ~i termenul de actiun~ 
trebuie sa fie confirmate prin certificatul cu privire la forta majora, eliberat de Camera de Comert ~i 
Industrie a Republicii Moldova. 

VIII. DISPOZITII FINALE 

8.1. Procedura de negociere a conditiilor Contractului pentru anul urmator va fi initiata, de 
regula, pana la data de 1 iulie a anului curent de gestiune. Pana la data de 1 decembrie Prestatorul 
pregate~te ~i coordoneaza cu Fondatorul proiectul contractului ~i anexele respective. 

8.2. Prezentul Contract este intocmit in ~ exemplare in original in limba de stat a Republicii 
Moldova, care se remit: Prestatorului ~i Fondatorului, fiecare dintre aceste exemplare avand putere 
juridica similara. 

8.3. Contractul se pastreaza timp de~ ani din momentul executarii acestuia. 
8.4. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii ~i intra in v1goare dupa 

inregistrarea lui de catre Trezoreria de Stat, fiind valabil pana la 31 decembrie 2020. 
8.5. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti ~i este semnat la data de'----" 

"(3 "ia-1-utaJUe 2020. 

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data ~i anul indicate mai sus. 

Datele juridice, po~tale ~i bancare ale Partilor: 

CENTRUL DE EXCELENTA IN MINISTER UL EDUCATIEI CULTURII ~I 
TRANSPORTURI CERCETARII 

Adresa po~tala: str.Sarmizegetusa 31 Adresa po~tala: Piata Marii Adunari Nationale nr.1 
Telefon: 022-55-00-53, 022-52-34-42 Telefon:022-23-80-63, 022-21-07-74 

Cod IBAN: Cod IBAN: 
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MD91TRPCCC518430A01425AA 093{ CCUl'i.itv 

Banca: MF-Trezoreria Re ionala 
Adresa po~tala a bancii: MD-2005,mun 
Chi~inau,str.Constantin Tanase, 7 
Codul bancii: TREZMD2X 
Cod fiscal: 1015620005868 

Semnaturile artilor 

T.Conovalova 

.. 

MD38TRPBAA281811N15326AB-119600,0 lei 
MD54TRPBAA281811N15326AE- 1814600,00 lei 
MD59TRPBAA281211N15326AE- 331500,00 lei 
MD27TRPBAA281811N15326AF-216400,00 lei 
MD56TRPBAA281811M15326AC-2680400,00 lei 

MD66TRPBAA281211M15326AJ-2182000,00 lei 
MD74TRPBAA281221M15326AJ-151000,00 lei 
MD61TRPBAA281811M15326AJ-12316000,00 lei 

Banca: MF- Trezoreria Re ionala 
Adresa po~tala a bancii: MD-2005, mun. Chi~inau, 
str. Constantin Tanase, 7 
Cod: TREZMD2X 
Cod fiscal: 1006601000107 

Sef Sectie financ r administrativa 
Olga Soga 0 tRJgJ , 

6 2 Z. IAN. 2020 
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Nr. 

lot. 

I. 

Denumirea 

SPECIFICATIA 

serviciilor 

Servicii educationale pentru realizarea comenzii de stat de 
pregatire a cadrelor de specialitate cu finantare de la 
bugetul de stat, pe meserii, specialitati ~i domenii generale 
de studiu, in institutiile de invatamint profesional tehnic, 
inclusiv acordarea burselor ~i a altor forme de ajutor 
social, asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din 
institutiile de 1nvatam1nt ~i 1ntretinerea caminelor. 

Suma totala 

.. 

Anexa nr.1 la contractul nr.1 din 

de prestare a serviciilor 

Codul 
Suma anuala, 

gr.princ./ lei 
grupa funct. 

' ) 
'--~ 

0931 2482100,00 

0932 17329400,00 

19811500,00 

Suma totala: 19811500 lei (nouasprezece milioane opt sute unsprezece mii cinci sute) ---

Sef Sectie financiar administrativa 
Olga Soga 

LS. 
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