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CONTRACT Nr. 17
de achiziţionarea rechizitelor de birou

 ̂ CodCPV: 3Q192700-8

“11” februarie 2020 mun. Bălti

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

" C R A F T I B U S IN E S S "  S .R .L . Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei a 
Primăriei mun. Bălti,reprezentată prin manaeer Uneureanu Petru,

care acţionează în baza Extrasului, 
denumit(a) în continuare Beneficiar,

1

reprezentată prin şeful Veronica Munteanu.

care acţionează în baza Extrasului, 
denumit(a) în continuare Cumpărător

nr. 40150 din 11.11.2014,
pe de o parte,

pe de o parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziţionarea rechizitelor de birou , denumite în continuare Servicii.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 
a) Specificaţia tehnică şi de preţ;

c. 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.

d. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se 
obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în 
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a 
prestării serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă 
care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite 
de Contract.



1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei tehnice şi de preţ, 
care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de 
Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 
tehnică şi de preţ. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta 
standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

2. Termeni şi condiţii de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator din data semnării contractului pe 
parcursul anului 2020.

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:
- Factura fiscală: - 2 ex.

Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la 
momentul prestării serviciului la destinaţia finală.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, 
fiind indicat în Specificaţia tehnică şi de preţ a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 
constituie:

57129 lei 30 bani (Cincizeci si şapte mii una sută douăzeci si nouă lei 30 bani).

3.3. Achitarea plăţilor pentru serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:
Achitarea Serviciilor se va efectua în termen de 30 zile după prezentarea documentaţiei de însoţire 

din punctul 2.2 de către Prestatorul, şi în lipsa obiecţiilor din partea Beneficiarului.
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în 

prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţia tehnică şi de preţ şi 

documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţia tehnică şi de preţ;
4.2. 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 majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 
corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în 
punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestator 
în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta 
standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.



6. Obligaţiile părţilor
6.1. în baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunţe Beneficiarului după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar 

[destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de 

către Beneficiar [destinatar, după caz].
6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 

Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract.
c) să asigure monitorizarea şi controlul executării contractului de către Direcţia Arhitectura şi 

Construcţii.

7. Forţa majoră

7.1. 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).

7.2. 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.

7.3. 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.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 

Contract;
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
c) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de plată a Serviciilor;
d) Beneficiar sau Prestator în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.4. 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 iniţia 
rezilierea.

9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind Serviciile prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării 
lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile 
lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o 
organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la
data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 4

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze 
suplimentar Beneficiarului serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare -  să 
le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.



9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse.

9.6. In 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.

10. Sancţiuni

10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o 
penalitate în valoare de 15 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare 
de 0.1% din suma a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din 
suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 30 zile, se consideră ca fiind 
refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1 % 
din suma a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală 
a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

1 l.'l. Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale

12.1. 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.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, un 
exemplar pentru Prestator, două exemplare pentru Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea 
lui de către Ministerul Finanţelor- Trezorerie Regională Nord- Bălţi, fiind valabil pînă la 31 decembrie 
2020.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 
“11” februarie 2020.

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.



13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

"CRAFTI BUSINESS” S.R.L.
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia 
Familiei a Primăriei mun. Bălţi

Adresa poştală: Bălti, str. Ştefan cel Mare, 128 Adresa poştală: mun.Bălţi, p-ţa Independenţei, 1
Telefon: tel/fax 2-12-25, 6-37-93 Telefon: 0(231)6-34-05

Banca: BC Energbank SA fîl Botanica Banca: MF-TRNord- Bălţi
IBAN: MD67EN000000222451155858 
Cod: ENEGMD22858 MD59TRPDAA336110A14191AB

15000.00
MD60TRPD AA3 3 6110A14189AB
10000.00
MD82TRPD AA3 3 6110A1418 8 AC
10000.00
MD62TRPD AA336110A14185 AB
7200.00
MD31TRPD AA3 36110A04159AB
5000.00
MD93 TRPD A A3 3 6110A03744AB 
5416.80
MD82TRPDAA339110E03744AB 
4512.50

Cod fiscal: 1004600069507

Cod fiscal: 1008601000031

■ *»



Anexa nr. 1 
la contractul nr. 17 

din “11” februarie 2020

SPECIFICAŢIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Cod CPV 30192700-8

Nr
Denumirea
bunurilor/
lucrărilor/
serviciilor

Uni
t.
de

măs
ură

Cantit 
atea / 

volum 
ul

Preţul/
costul

Suma
totală
(inel.
TVA)

Articol,
alineat

Caracteristici
le

bunurilor/luc
rărilor/

serviciilor

STA
S

(TO
CT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Hirtie  pentru tehnica de b irou Captain 
Universal, A 4  (80 gr/m 2), 500 foi buc 420 56.95 23 919.00 336110

Creion MAR'CO G rip-R ite , tr iungh ila r H B=2 
cu radiera, artico l 9001EM buc 50 2.95 147.50 336110

3
Adeziv-cre ion  G IN G K O  PV P G lue  S tick 
15gr. buc 50 7.95 397.50 336110

4 A deziv  PV A G IN G KO  80 gr. b uc 40 8.45 338.00 336110

5
A scu ţitoa re  M ILAN  80034, d rep tungh iu la ra  
din alum iniu buc 20 5.95 119.00 336110

6
Folii de p rotecţie  O fficeLine, A 4 /4 0  m km , 
100 buc./set buc 30 56.95 1 708.50 336110

7
Perfo ra to r m eta l A lliga to r (30 fo i) A G .3530  
argintiu b uc 20 94.95 1 899.00 336110

8
M apa din carton dens cu şina din 
m eta l,360 gr/m 2 buc 1 500 3.95 5 925.00 336110

9
Pix R o lle r P iano M axriter, a rtico l PT-335, 
albastru buc 200 4.95 990.00 336110

10 Pix roller P iano M axriter, a rt.PT-335, negru buc 200 4.95 990.00 336110

11 Pix cu gel A rtriink  Q7, a lbastru buc 50 3.95 197.50 336110

Pix cu gel A rtriink  Q7, negru b uc 50 3.95 197.50 336110

13 Pix cu gel A rtriink  Q7, roşu buc 50 3.95 197.50 336110

14 C apse № 24/6 O fficeL ine (1000 bucăţi) buc 80 4.35 348.00 336110

15
C apsator A lliga to r № 24/6 -26 /6 , AG .3251 
(20 fo i) m etal buc 30 56.95 1 708.50 336110

16
Banda adeziva 12m m  x  30m , O fficeL ine, 
transparen t buc 40 2.39 95.60 336110

17
Banda adeziva p/u îm pachetare  H ELLO !, 
48m m  x 180m, transparen t b uc 30 26.95 808.50 336110

18
A gra fe  O fficeLine 28 m m, 100 buc., 
rotunde, n ichelate buc 70 5.35 374.50 336110

19 A gra fe  № 4 (50 buc) 50 m m , ondula te buc 10 13.95 139.50 336110

20 C aie t de cancelarie  O fficeL ine, 96 file buc 20 17.95 359.00 336110

21
C aiet 96 foi, m atem atica  "W onders  o f the 
W orld" buc 80 8.90 712.00 336110

22
B locnot A5, cu spira la orizonta la , 40  foi, 
O L.N B506 buc 30 8.95 268.50 336110

23
C orector-cre ion O fficeLine, 8 m l., peniţa 
m etalica buc 4 0 12.95 518.00 336110



7

24
Hirtie  pentru notite, 76x76, 100 foi, ga lben, 
S T IC N K  21007 buc 30 6.65 199.50 336110

25
Cub din hirtie pentru  notite  O fficeL ine  
Zebra 90x90x90 mm buc 15 28.95 434.25 336110

26 T ext-m arke r G R A N IT  M 260, ga lben buc 30 10.95 328.50 336110

27
Set de suporturi vertica le, 3 secţii, din 
m etal, tip plasa negru buc 5 185.95 929.75 336110

28
Suport p/u docum ente, vertica l, 4  
com partim ente buc 10 119.95 1 199.50 336110

29
Foarfecă pentru b irou O fficeL ine , 175 m m  
53032 buc 20 15.95 319.00 336110

30 Rigla din acrii transparent, 30 cm. buc 20 3.95 79.00 336110

31
Hirtie  co lorata  A 4  Paperline  R A IN B O W - 
M IX  80gr, in tensiv buc 2 99.90 199.80 336110

32
Radiera M ILAN 118, ovala, seria  "M iga de 
pan", cauciuc s intetic buc 40 6.95 278.00 336110

33 Clips SQ U AR E, 51 m m buc 30 3.29 98.70 336110

A
Biblioraft A 4 /70  m m, S uperO ffice, PVC, 
albastru buc 50 34.95 1 747.50 336110

35
M apa p lic  A4, plastic, lucioasa, densa, 
O fficeLine, albastra buc 20 4.95 99.00 336110

36 M apa O fficeL ine  A4, cu e lastici, a lbastra buc 10 15.95 159.50 336110

37
M apa de pro tecţie  A4  O fficeL ine , lucioasa, 
densa, verde buc 20 2.95 59.00 336110

38
M apa de protecţie  A4  O fficeL ine, lucioasa, 
densa, roşie buc 20 2.95 59.00 336110

39
M apa de pro tecţie  A 4  O fficeL ine , lucioasa, 
densa, portocalie buc 20 2.95 59.00 336110

40
M apa de  pro tecţie  A 4  O fficeL ine , lucioasa, 
densa, albastra b uc 20 2.95 59.00 336110

M apa din p lastic  cu şina O fficeL ine, 
120/140 m km, 2 găuri, A L B A S T R U buc 50 2.98 149.00 336110

42
M apa din p lastic  cu sine m eta lica  H ELLO !, 
a lbastra b uc 30 17.95 538.50 336110

43
C lipboard-m apa A 4  O fficeL ine  (PVC), 
neagra buc 30 32.95 988.50 336110

44
Index-uri din p lastic  BU R O M AX, 
4 5 x 1 2 m m ,5 x 2 0  fo i,assort! neon buc 20 12.95 259.00 336110

45 R am a foto A4, p lastic, a rt.8826 buc 95 47.50 4 512.50 3 3 9 1 1 0

46
Boxa pentru agrafe  E richK rause  cu 
m agnet (100 buc) buc 10 26.95 269.50 336110

47
Suport de m asa cu com partim en t p/u 
b locuri de hirtie, din m etal, tip  plasa buc 10 45.95 459.50 336110

48 Agenda A5 2021 IDE'E "G lossy  B lack" buc 12 72.95 875.40 336110

49 D ecapsator ErichKrause E LE G AN C E buc 10 14.95 149.50 336110



50
C reioane M AR C O  C olorC ore 12 culori, 
a rt.3130-12C B buc 2 48,95 97,90 336110

51 Set de carioci M ILAN, 24 cu lori, a rt.80159 buc 2 81.95 163.90 336110

Total 57129.30

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

Manager  rreanu Petru ŞefalE) mun. Bălţi

V. Munteanu

Contabil-sef N. Luchianiuc


