Fundaţia Soros - Moldova
Contract de prestare a serviciilor Nr.
Chişinău
I. Părţile contractante
Fundaţia Soros - Moldova, care acţionează în baza Statutului, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 1578 la data de
21.11.2000, denumită în continuare Beneficiar, în persoana Directorului Executiv, Victor Ursu, pe de o parte,
şi,
X, cod personal X, cod personal de asigurări sociale X, domiciliată în mun. Chișinău, posesoare al buletinului de identitate
seria/nr. X, eliberat de of. X la data de X, (cont bancar X, deschis la B.C ”Victoriabank” S.A, cod ) denumită în continuare
Prestator, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele
II. Obiectul contractului
2.1. Prestatorul este contractat în calitate de consultant, în cadrul Proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un
parteneriat dintre societatea civilă și guvern", pentru executarea sarcinilor prevăzute în „Termenii de referinţă” care
se anexează la Contract (Anexa nr.2).
2.2. În baza prezentului contract, Prestatorul se obligă să presteze serviciile, iar Beneficiarul se obligă să remunereze
munca Prestatorului, după cum urmează:
Termenul de
Valoarea MDL
Serviciile prestate
executare
Brut
Servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu de baseline în conformitate cu
Termenii de referință (Anexa nr. 2).
Volumul de lucru planificat:
Total
2.3. Plata se va efectua în contul Prestatorului numai după recepţionarea de către beneficiar a serviciilor prestate, probat
prin semnarea de către părţi a Actului de predare-primire a serviciilor.
2.4. Plata se va efectua prin transfer pe contul bancar al prestatorului, în lei moldovenești. Preţul serviciilor include toate
taxele si impozitele.
III. Obligaţiile părţilor
3.1. Prestatorul în executarea obligaţiunilor sale prevăzute în contract este subordonat Directorului de Departament pentru
Sănătate Publică al Fundaţiei (sau altei persoane împuternicite de Directorul Executiv).
3.2. Prestatorul şi Beneficiarul se obligă să-şi comunice reciproc informaţia necesară pentru executarea serviciilor care
constituie obiectul prezentului contract.
3.3. Prestatorul se obligă să execute acţiunile indicate la p.2.2 al prezentului contract..
3.4. Prestatorul îşi asumă răspunderea pentru executarea necorespunzătoare a serviciilor, în particular în ceea ce priveşte
termenele de executare a serviciilor.
IV. Rezilierea contractului
4.1. În cazul ne-executării de către cel puţin una din părţi a obligaţiilor sale, cealaltă parte are dreptul la rezilierea
contractului înainte de expirarea termenului efectuării lucrărilor (prestării serviciilor) şi la compensarea daunei materiale
cauzate prin ne-executarea de către cealaltă parte a obligaţiunilor sale.
4.2. Contractul este încheiat pentru perioada:
V. Litigii
5.1. Litigiile dintre părţi, apărute în legătură cu executarea prezentului contract, vor fi soluţionate în mod amiabil pe calea
negocierilor. În cazul în care nu se poate ajunge la acord comun referitor la soluţionarea amiabilă a litigiului intervenit,
acesta va fi soluţionat de instanţele judiciare competente din Republica Moldova.
VI. Clauze finale
6.1. Prestatorul este de acord ca datele sale cu caracter personal, puse la dispoziţia Fundaţiei, să fie prelucrate în condițiile
Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, prin semnarea Acordului privind prelucrarea
datelor cu caracter personal, Anexa nr. 1 la prezentul contract.
6.2..Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0001383-002
înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md.
Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0001383-002 înregistrat în
Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date
poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.
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6.3. Fundaţia Soros-Moldova, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat în Registrul de evidenţă al
operatorilor de date cu caracter personal, va colecta, prelucra si stoca date cu caracter personal recepționate de la
beneficiari, în limitele prezentului contract. Fundația Soros-Moldova garantează respectarea drepturilor privind protecția
datelor cu caracter personal ce le revin partenerilor, precum și, după caz, altor persoane vizate.
6.4. În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de următoarele
drepturi: la informare, de acces la date, de intervenție, de opoziție asupra datelor cu caracter personal ce-i vizează,
precum și dreptul de a se adresa în justiție.
6.5. Contractul poate fi modificat la iniţiativa oricărei din părţi, cu acordul comun al părţilor, perfectându-se în forma unui
supliment la contract, care la data semnării lui de către ambele părţi capătă forţă juridică şi devine parte integrantă a
prezentului contract.
6.6. Contractul este semnat în trei exemplare, în limba română. Un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru
Beneficiar.
6.7. Anexele constituie parte integrantă a prezentului contract.
Semnăturile părţilor
Beneficiar

Prestator

Victor Ursu, Director Executiv
Liliana Gherman, Director de Departament Sănătate
Publică
Director de proiect, Departamentul Sănătate Publică

Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0001383-002 înregistrat în
Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date
poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.
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MODEL
Anexă nr. ____ din _________
Act de recepţie a serviciilor prestate Nr. ____
Semnat astăzi, „____” _____________ 2018, referitor la corespunderea serviciilor prestate condiţiilor contractului, cerinţelor
calitative obişnuite prezentate faţă de acest gen de lucrări (servicii) sau înţelegerii părţilor, după cum urmează:
Nr. de
zile

Serviciile prestate

Rezultatul
controlului
de
recepţie
a
serviciilor
(corespunde/nu
corespunde
condiţiilor contractului)

x
Total zile _______________ 2018

corespunde

X zile

Obiecţii faţă de serviciile prestate enumerate mai sus nu există.
Remunerare:
Valoarea BRUTĂ a serviciilor de instruire conform p.2.1 din contractul de prestare a serviciilor constituie:
X zile * X lei/zi = X lei. (Anexat calculul remunerării).
Serviciile au fost prestate în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și
guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica
Moldova.
Semnăturile părţilor
Beneficiar

Prestator

Liliana Gherman, Director de Departament Sănătate Publică
Director de proiect, Departamentul Sănătate Publică
__________________________________________________________________________________________________
Semnăturile părţilor
Beneficiar

Prestator

Victor Ursu, Director Executiv
Liliana Gherman, Director de Departament Sănătate Publică
Director de proiect, Departamentul Sănătate Publică

Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0001383-002 înregistrat în
Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date
poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.
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