
P U B L I C E

ACORD ADITIONAL NrX
9

la contractul Nr.0932/06 din 99

Prezentul acord este semnat astăzi ”

”2022

”2022, între Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, în persoana d-lui Vladimir Bolea, 
ministru și I.P. Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” s. Grinăuți, în persoana d-nei 
Cazac Maria directoare în scopul modificării Contractului Nr.0932/06 din „ 20 ” ianuarie 2022 
(numit în continuare Contract), înregistrat de către Trezoreria Regională Cliișinău Bugetul de Stat 
cu Nr. 2022-0000002408, din „_26” ianuarie 2022 semnat în temeiul art. 5, alin. (1) lit. k) al Tegii 
nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, părțile au convenit să modifice contractul cu 
Nr.0932/06 din 20 ianuarie 2022 după cum urmează:

a) La pct.3.1. textul „9377100,00 (nouă milioane trei sute șaptezeci si șapte mii una sută lei 00 
bani) lei se substituie cu textul „ 9520900,00 lei (nouă milioane cinci sute douăzeci mii nouă sulc 
lei 00 bani);
b) La poziția Datele juridice, poștale și bancare ale Părților se modifică sumele atribuite conf'orm 
codurilor IBAN ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentarei și se expune în următoare 
rcdacție:

1. MD94TRPBAA281811A16287AB - 762000,00 lei
1. MD67TRPBAA28181IA16287AC - 7379300,00 lei.

c) în tot textul Anexei m-.l cifrele „92>T7loqoO” se substituie cu cifrele „9520900,00”;
d) La Anexa nr. 2 pozițiile ”noiembrie” și „Total pe an” vor avea următorul cuprins:

noiembrie
Total pe an

126848,00
762000,00

673610,00
7379300,00

800458,00
8141300,00

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare și se consideră încheiat și intră în vigoare la 
data semnării lui de către ambele părți.
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Colegiul Agroindustrîal *Gheorghe Răducan" din s. Grinauti

Calcului salariului necesar suplimentar pentru anul 2022 calculat conform mofificarii HG 1234/2018 : L
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Denumirea
Activitatea Colegiilor 
personal de conducere 
personal auxiliar 
întretinerea căminelor

Salariul calculat la data 
de 01.01.2022

Saiariul calculat la data 
de 01.05.2022
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A C H I Z l Ț I I : RP U B L I

ACORD ADITIONAL Nr.2
9

la contractul Nr.0932/06 din „Or’noembrie 2022

Piczcntul acord este semnat astăzi „01” iunie 2022, între Ministerul Agriculturii si 
liKluslrici Alimentare al Republicii Moklova, în persoana d-lui Viorel Gherciu, ministru .și 
I.P. ('olcgiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” s. Grinăuți, în persoana d-nei Cazac 
Maria director interimar în scopul modilîcării Contractului Nr.0932/06 din „ 20 ” ianuaric 
.’O.’.’, (iiuinit în continuare Contract), înrcgistrat dc către Trezoreria Regională Chișinău Bugetul dc 
Sial cii Nr. 2022-0000002408, din „_26” ianuarie 2022 semnat în temeiul art. 5, alin. (1) lit. k) al 
I cpii nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziliile publice, părțile au convenit să modilîcc 
coiilraclul cu Nr.0932/06 din 20 ianuaric 2022 după cum urmează;

a) I a pct.3.1. textul „8990000,00 (opt milioanc nouă sute nouăzeci mii lei 00 bani) lci sc 
■iiib'.iiiuic cu textul „ 9520900,00 lei (nouă milioanc cinci sute douăzeci mii nouă sulc lci 00 
biiiii );
h) I II pozilia Datele juridice, poștale și bancarc alc Părților se modifică sumele atribuite conl'orm 
codiirilor IBAN ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentarei și se expune în urmăloarc 
icdiicțic;

1. MD94TRPBAA281811 A16287AB - 762000,00 lei
1. MD67TRPBAA281811A16287AC - 7379300,00 lei.

c) iii lol lcxtul Anexei nr.l cifrele „8990000,00” sc substituie cu cifrele „9520900,00”;
tl) I a Ancxa nr. 2 pozițiile „Total pe an” vor avea următorul cuprins;

I iiuciiibiic
I Itiliil |)c aii

126848,00
762000,00

673610,00 
"7370300'^,00

80045 8,00
8I413004J0

(»ricc modificare aplicată prin prczcntul acord cste obligatoric pcnlru lîccarc parle din
I 'oiilracl, cclclalte prevederi neinodilîcatc rămânând obligatorii în continuarc.

Prcz.cntul acord este întocmit în 2 cxemplarc și sc considcră închciat și intră în ș igoarc la 
d.ila 'icmnării lui de către ambele părți.

PURSrATORlJL”: “MIMS I ERUI. ACJRICIJLTLIRII și 
INDIJS I RIEI ALIMEN l ARE

hii (Thn’ iiitcrimar Ministru

L.Ș. L.Ș.


