Fundaţia Soros - Moldova
Contract de prestare servicii
nr. ______________ din ___________.2018
Fundaţia Soros - Moldova, care acţionează în baza Statutului, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 1578 la data de
21.11.2000 (cont Nr. MD37VI22500000103569MDL BC”Victoriabank” SA fil. Nr.3 Chişinău cod VICBMD2X416; cod fiscal
135867, cod TVA 0207291), denumită în continuare Beneficiar, în persoana Directorului Executiv domnul Victor Ursu, pe
de o parte şi
_____________________________________________, înregistrat la _____________________ la data de ____________, cu nr.
___________, cu sediul în ________________________, reprezentat prin __________________, Director Executiv, (cont
IBAN Nr.: _______________________; B.C. "_______________" S.A., cod fiscal __________________) denumită în
continuare Prestator, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:
1. Obiectul contractului.
1.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă să participe la elaborarea unui studiul de baseline care va analiza
situația curentă va identifica și informa acțiunile pentru implementarea proiectului. Sarcinile şi termenii, sunt stabiliţi în
anexa termenii de referinţă, nr.1 a prezentului contract .
1.2. În procesul de lucru Prestatorul se va consulta cu echipa proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat
dintre societatea civilă și guvern”.
2. Preţul şi modalităţile de plată.
2.1. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului o retribuţiei în mărime de ___________________lei (__________lei
00 bani).
2.2. Plata se va efectua de Beneficiar prin virament în contul de decontare a prestatorului, în trei tranşe, după semnarea
actului de primire-predare, după cum urmează:
I. Defenitivarea metodologiei de cercetare în conformitate cu prevederile anexei 1 a contractului –
_____________lei (_________lei 00 bani). (15 % din suma totală)
II. Asistarea companiei sociologice şi colectarea individuală a datelor – ___________(___________lei, 00 bani).
(25 % din suma totală)
III. Elaborarea studiului şi prezentarea publică al acestuia – ___________(___________lei, 00 bani). (60 % din
suma totală)
3. Durata contractului.
3.1. Termenul de realizare a studiului conform prezentului contract este: __________________________
4. Drepturile şi obligaţiile părţilor.
4.1. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului:
- Să presteze Beneficiarului servicii în perioadă indicată în punctele 3.1, folosind propriul echipament, instrumente
şi munca propriilor angajaţi.
- Să nu transmită drepturile şi obligaţiile sale contractuale unor persoane terţe fără acordul prealabil, în formă
scrisă, al Beneficiarului.
- Să informeze Beneficiarul despre modul de prestare a serviciilor.
- Să primească de la Beneficiar informaţia despre obiectul prestării serviciilor în temeiul prezentului Contract.
4.2. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului:
- Să primească rapoartele în termenul indicat în punctul 3.1 al prezentului Contract.
- Să plătească Prestatorului o retribuţie respectând stipulaţiile punctului 2 al prezentului Contract.
- În perioadă totală a valabilităţii prezentului contract să efectueze controlul asupra modului de prestare a
Serviciilor.
- Dreptul de autor asupra tuturor rezultatelor serviciilor prestate în conformitate cu prezentul contract, aparţin
Beneficiarului. Transmiterea, punerea la despoziţie pe orice cale inclusiv electronică, scrisă, audiovizuală, etc. a
rezultatelor menţionate se efectuiază indicînd dreptul de autor al Beneficiarului cu autorizarea expresă şi înscrisă
a acestuia.
5. Predarea şi recepţionarea rezultatului serviciilor.
5.1. Examinarea, predarea şi recepţionarea rezultatului Serviciilor în temeiul prezentului Contract se efectuează de către
reprezentaţii împuterniciţi ai Părţilor în termenului indicat în punctul 3 al prezentului Contract.
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5.2. În cazul lipsei pretenţiilor faţă de rezultatul serviciilor prestate de Prestator, Beneficiarul semnează actul de
recepţionare a rezultatului Serviciilor.
6. Răspunderea contractuală.
6.1. Părţile răspund pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale fără restricţii.
7. Forţa majora
7.1. Părţile sunt eliberate de executarea parţială sau integrală a obligaţiilor sale ce rezultă din prevederile prezentului
Contract, dacă această neexecutare este involuntară, cauzată de evenimente cu caracter excepţional, apărute după
semnarea prezentului Contract, apariţia cărora nu putea fi prevăzută şi nici omisă prin modalităţi raţionale de către
partea care nu şi-a executat integral sau parţial obligaţiile (forţă majoră).
7.2. La apariţia împrejurărilor indicate în p.7.1., partea pentru care s-a creat imposibilitatea de executare a obligaţiilor sale,
prevăzute de prezentul Contract, va înştiinţa în cel mai rezonabil termen cealaltă parte despre acest fapt, cu aducerea
dovezilor respective.
7.3. Dacă împrejurările cazului de forţă majoră vor dura mai mult de 3 luni, fiecare parte contractuală are dreptul să
rezilieze contractul prin înştiinţarea cu scrisoare recomandată a celeilalte parţi şi în acest caz nici o parte nu va avea
dreptul să ceară recuperarea pagubelor cauzate printr-o astfel de reziliere.
7.4. Dacă circumstanţele cazului de forţă majoră încetează până la expirarea termenului indicat în acest punct, Contractul
îşi reia acţiunea sa în condiţiile prevăzute începând cu data înştiinţării privind încetarea cazului de forţă majoră, sau
dacă înştiinţarea a fost primită cu întârziere sau în general nu a fost primită, începând cu data când cazul de forţă
majoră a încetat de fapt .
8. Rezilierea contractului.
8.1. Prezentul Contract poate fi stins înaintea de expirarea termenului de valabilitate în cazul neexecutării dispoziţiilor
contractuale din iniţiativa oricărei dintre Părţi prin rezilierea Contractului.
8.2. În cazul obligativităţii de a stipula un termen rezonabil pentru remediere indicat în art. 748 CC RM pentru rezilierea
Contractului, durata acestui termen nu poate depăşi 10 (zece) zile calendaristice.
8.3. O parte poate rezilia prezentul Contract doar dacă există o neexecutare esenţială din partea celeilalte Părţi (rezilierea
Contractului din motivele existenţei circumstanţelor rezonabile).
8.4. Rezilierea prezentului Contract operează prin declaraţie scrisă faţă de cealaltă Parte în 5 zile până la momentul
rezilierii (termenul pentru rezilierea contractului).
9. Clauze finale.
9.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi.
9.2. Prestatorul îşi asumă riscul schimbării împrejurărilor care au stat la baza încheierii prezentului Contract (în modul în
care aceste împrejurări sunt stipulate în art. 623 al CC RM) inclusiv şi riscul apariţiei situaţiei în care aceste împrejurări
s-au schimbat într-un mod considerabil după încheierea prezentului Contract. În această legătură Prestatorul nu are
dreptul să depună cererea privind ajustarea contractului la noile împrejurări, în ordinea prevăzută de alin. 3 art. 623 al
CC RM.
9.3. Toate modificările, completările şi anexele la prezentul Contract sunt o parte integrantă a lui şi poartă o putere juridică
egală cu Contractul dacă sunt perfectate în scris, semnate de reprezentanţii împuterniciţi ai Părţilor şi sunt confirmate
prin sigiliile / ştampilele Părţilor.
9.4. Prezentul Contract este întocmit în limba de stat în 3 (trei) exemplare, dintre care 1 exemplar revine Prestatorului şi 2
exemplare Beneficiarului, având putere juridică egală.
9.5. Pentru situaţiile neprevăzute de prezentul Contract, părţile se vor conduce de legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
Semnăturile părţilor:
Beneficiar
FUNDAŢIA SOROS – MOLDOVA
str. Bulgara 32, MD 2001, or. Chişinău

Prestator
____________________________
_____________________________

Director Executiv
Victor URSU

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_______________________

Director de Departament, Departamentul Sănătate Publică
Liliana Gherman
____________________________
Director de Proiect, Departamentul Sănătate Publică
Alexandru Florea ____________________________

Director
Nume/Prenume_______________________
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