
6.' ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr.
DE PRESTĂRE A SERVTCIILOR

ianuarie 2022 mun.Chișinău

încheiat între:___________________
____________ Prestatorul de servicii_______
I.P. Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe

Autoritatea contractantă

Răducan
Maria Cazac,

s. Grinăuți, reprezentată prin
director interimar, care

acționează în baza Statutului, denumit în 
continuare Prestator pe de o parte.

Ministerul
Alimentare,

Agriculturii
reprezentată

Indiistriei
prin Viorel '

Gherciu, ministru. care acționeaz.ă în b
Regulamenttilui cu privire la organizarca ?>i ■
funcționarea Ministerul Agriculturii. î

Și

/a '

Dezvoltării Regionale și Mecliului. aprobai
prin Hotărârea Guvernului nr. 695 ciiu
30.08.2017, denumit în continuare Eondator 
pe de altă parte,____

ambii denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract referitor ia 
următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor educaționale pentru realizarea comenzii de stat dc 
pregătire a cadrelor de specialitate cu fmanțare de la bugetul de stat, pe meserii, 
specialități și domenii generale de studiu, în instituțiile de învățămînt profesional tehnlc, 
denumite în continuare servicii, conform art. 5, alin. (1) lit. k) al Legii nr. 131 ciin 03 
iulie 2015 privind achizițiile publice, pct. 12' și 12^ din Regulamentul privind tinanțu 
în baza de cost per elev a instituțiilor publice de învățămînt profesional tehnic, aprobai 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016 și Hotărîrii Guvernului nr. 98/2021 cu priviic 
la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe mescrii, 
specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2021- 
2022.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrantc aic 
Contractului:

a) Planul (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate;
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b) Lista serviciilor conform Specificației (anexa nr. 1);
c) Graficul prestării serviciilor (anexele nr.2 și 3);
d) Ntimărul elevilor cu finanțare de la bugetul de stat ( anexa nr.4).

1. OBIECTUL CONTRACITJLUI
1.1. Prezentul contract reglementează raporturile juridice apărute între părțilc 
contractului în legătură cu:

1) prestarea serviciilor educaționale pentru realizarea planului (comenzii dc stal) de 
pregătire a cadrelor de specialitate;

2) acoperirea cheltuielilor de întreținere a căminelor studențești/pentru elevi;
3) acoperirea cheltuielilor pentru serviciile educaționale prestate în luna decembrie 

2020
1.2. Mijloacele fmanciare aprobate în bugetul de stat se alocă pentru anul fmanciar și sc 
transferă de către Fondator la contul bancar al Prestatorului.
1.3. Suma contractului poate fi ajustată în funcție de modificările operate în Legea 
bugetului de stat și Comanda de stat pentru anul de învățământ 2022-2023.

I II. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE
2.1. Termenul de acțiune a prezentului contract este de până la 31 decembrie 2022.
2.2. Durata de prestare a serviciilor reglementate în prezentul contract este de 12 

luni și constituie o parte componentă din durata studiilor, în ftincție de profil, stabililă 
de legislație.

2.3. Prestatorul va prezenta Fondatorului, trimestrial și anual, conform Ordinului 
Ministerului de Finanțe nr. 130 din 07.10.2019 raportul cu setul de documente privind 
realizarea obligației asumate în modul și termenul stabiliți.

2.4. Prestatorul va prezenta trimestrial împreună cu setul de documente ce conțin 
rapoartele trimestriale, extrasul de la bancă sau lista de plată în numerar privind 
achitarea bursei elevilor.

III. COSTUL SERVICIILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea totală a serviciilor de la bugetul de stat pentru realizarea Comenzii dc 
Stat pentru anul 2022 ce reprezintă obiectul prezentului contract este dc: 
8990000,001ei(0pt milioane nouă sute nouăzeci mii lei 00 bani)

3.2. Finanțarea din contul bugetului de stat se va efectua lunar de către Fondator la 
contul bancar al Prestatorului: conform actului de prestare a serviciului, facturii, 
graficului și volumului lunar de finanțare specificate în anexa nr.2, parte integraniă a 
Contractului. Plata în luna ianuarie va reprezenta și cheltuielile pentru serviciilc 
educationale ale lunii decembrie 2021.

3.3. Volumul anual de alocații pentru servicii ce reprezintă obiectul prezentului 
contract cu finanțare din bugetul de stat poate fi ajustat la implicațiile financiare legate 
de modificarea costurilor și indicatorilor cantitativi, în conformitate cu legislația în 
vigoare.



IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTAN1 E

4.1. Obligațiile Prestatoriilui sunt:

4.1.1. Să asigure realizarea obiectivelor stipulate în Contract cu diligență necesară 
și eficientă, în conforaiitate cu prezentul contract, precum și a legislației în vigoare.

4.1.2. Să utilizeze alocațiile primite în scopul și în condițiile în care au fosi 
obținute.

4.1.3. Să țină o evidență riguroasă și detaliată a finanțelor destinate Planului 
(Comenzii de Stat).

4.1.4. Să asigure veridicitatea datelor incluse în dările de seamă prezentate 
Fondatorului.

4.1.5. Să fumizeze Fondatorului orice informatie
5

cu privire la derularca
activităților stipulate în Contract, pe care acesta o poate solicita în modul și termenii 
stabiliti. 

5

4.1.6. Să informeze Fondatorul, în termen de 10 zile, despre orice circumstaniă 
apărută pe parcursul realizării Contractului, care împiedică realizarea obiectiveloi' 
stipulate în Contract.

4.1.7. Să prezinte Fondatorului trimestrial rapoarte conform formularelor aprobate 
de Ministerul Finantelor în modul si termenele stabilite.

4.1.8. Poartă răspundere pentru realizarea deplină și în termen a serviciilor 
prevăzute în Contract și pentru utilizarea conform destinației a resurselor financiare 
obtinute. 

9

4.2. Drepturile Prestatorului sunt:

4.2.1. Să beneficieze de mijloacele fmanciare în volum deplin și în modul stabilit în
Contract și actelor normative în vigoare.

4.2.2. Să solicite modificarea sau completarea contractului, inclusiv 
redistribuirea alocațiilor în limita alocărilor anuale prevăzute în Contract.

prin

4.2.3. Să utilizeze și gesfioneze mijloacele financiare disponibile în scopul 
executării obiectul contractului, conform propriilor decizii în limitele permise de aclelc 
normative în vigoare.

4.3. Obligațiile Fondatorului sunt:

4.3.1. Să asigure fmanțarea Prestatorului pentru serviciile ce reprezintă obicctui 
prezentului contract în condițiile menționate în prezentul Contract conform prevederilot 
actelor normative în vigoare.



decembrie Prestatorul pregătește și coordonează cu P’ondatorul proiectul contractului 
și anexele respective.

7.2. Prezentul Contract este întocmit în 4 exemplare în original în limba de stat a 
Republicii Moldova, care se remit: Prestatorului și Fondatorului, fiecare dintre aceste 
exemplare având putere juridică similară.

7.3. Contractul se păstrează timp de 5 ani calculați din momentul executării acestuia 
de către ambele părți.

7.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare 
după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat și își produce acțiunea pînă la .3 1 
decembrie 2022.

7.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor pârți și este semnai 
la data de ” ianuarie 2022.

Datele juridice, poștale și bancarc alc Părților:

99

I.P. Colegiul Agroindustrial 
Gheorge Răducan” s. Grinăuți

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare

Adresa poștală: MD7219, s.Mihălășeni r.
Ocnița _______________________
Telefon: 0271-71-5-22; 0271-71-4-83

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt. 162

Telefon: 022-204-596

Cod IBAN:______________________________
MD86TRPCCB518430B01457AA-camine 
MD41TRPCCB518430C01457AA-colegiu 
MD34TRPCCB518430A01457AA-bursa
Banca: MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Adresa poștală a băncii: MD-3100, mun.
Bălți, str. Ștefan cel Mare 14/1_____________
Codul băncii: TREZMD2X_______________
Codfiscal: 1007604002305

Cod IBAN:_______ ______________________
MD72TRPBAA281211A16287AC - bursa - d’i
MD94TRPBAA281811A16287AB - cămine -
MD67TRPBAA281811A16287AC- activitatea coleuii
Banca: MF- Trezoreria Regională
Adresa poștală a băncii: MD-2005, mun. ChișinăLi. sn" ,
Constantin Tănase, 7______
Cod:TREZMD2X
Cod fiscal: 1008601000570

I

1

Semnătura autorizată:______________
Director interimar, Maria Cazac

Semnăturile părților
Semnătura autorizată:;
Ministru, Viorel Q —lere

1

Secretar de stat, S®Oiul

Contabil-șef Ana Soltan Secția financiar adpr^^tțiă;^^
Maria Stratulea

adni 
77

Secția juridică, Vasilii Dogotari
Serviciul cercetare, învățământ și consultanță în 
agricultură, Rodica Reșitca <6^.

5.1 UȘ.____________
Inregistrat: nr.

I MIHIST^RUL ELOH Tn^lWISTSâufTih'ĂNȚeîfoR ' '

< REPUBLiCA MOLDOVA MINISTERUL FIRÂNTELOR 
TRE2ORERIA REGJONAL..A CHiȘtt4AU 

BUGeTuL O£ STAT .s

i

7

9

I

1 ?b. lAN. Zfi

Nr de inregisUare
Contraet_______
Semnâtura _____ 7



la contractul nrinianiiaric 2022
Anexa nr. 1

Nr.

lot.

I.

SPECIFICAȚIA 
serviciilor

Denumirea
Codul 

gr.princ./ 
grupa Funcț.

Stima anuală. 
lei

Servicii educaționale pentru realizarea comenzii de 
stat de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare 
de la bugetul de stat, pe meserii, specialități și 
domenii generale de studiu, în instituțiile de 
învățămînt profesional tehnic postecundar
Suma totală

Suma totală: Opt milioane nouă sute nouăzeci mii lei.

Semnătura autorizată:______________
Director interimar, Maria Cazac

Contabil-șef, Ana Soltan

4'

'i

8

^1052$$^
%

0932

0932

8990000

8990000

i!

Semnăturile părților
Semnătura autorizată:_____
Ministru, Viorel Gherci 
Secretar de stat, Sergiu^ 
Sectia financiar administn
Maria Stratulea

ă,

Secția juridică, Vasilii Do^^

Serviciul cercetare, învățămân
agricultură, Rodica Reșitca

L.Ș.____________
Inregistrat: nr.

manlă în !
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4 ,,
la contractul nr. din

GRAFICUL PRESTĂRIl SERVICIILOR

Anc.xa iir.
ianuaric 202.'

Perioada 
(luna)

Volumul finanțării
Servicii educaționale pentru realizarea comenzii de stat de 
pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul 
de stat, pe meserii, specialități și domenii generale de 
studiu, în instituțiile de învățământ profesional tehnic 
(bursa)
Cod P3 (activitate)

1

Voluinul finanțăi ii, ' 
în total pe lună, lei

lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai 
lunie

Bursa 
(00217) 
Colegiu

127090127090
127090127090
127090127090

Bursa socială 
(00217) 
Colegiu 
mii lei

6510
65106510
6510
65106510

133600
133600

133600 i

133600
133600
133600

lulie
August 
Septembrie 
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Total pe an

137990137990137990137990
1314500

Semnătura autorizată:___________________
Director interimar, Maria Cazac

6510
6510
65106510

65100

Semnăturile părților
Semnătura autorizată:_______
Ministru, Viorel Gherciu
Secretar de stat, Sergiu Gh^

144500
144500
144500
144500

1379600

i/KUt AQ>

Contabil-șef, Ana Soltan Secția fînanciar administrajj 
Maria Stratulea

■cr
m

>1

--7

«1
f/

I 
i

Secția juridică, Vasilii Dog^^r^’?^

o'
.. .Serviciul cercetare, învățămânfi^ițjt^^gjlt^î«a în .9. agricultură, Rodica Reșitca

L'v. L.Ș.____________
Inregistrat: nr.

'^0 i

8



. , Anexa nr. 2
la contractul xvc.â^3of/^^ iantiarie 2022

GRAFICUL PRESTĂRII SERVICIILOR

Volumul finantării ______________ 5___
I

Perioada (luna)
Servicii educaționale pentru realizarea comenzii 

de stat de pregătire a cadrelor în învățămîntul 
superior, cu fondul de burse și cheltuielile de 

întreținere a căminelor elevilor

Vohimul S 
finanțării, în totaî ' 

pe lună, lci

Cod P3 (activitate)

lanuarie
Inclusiv decembrie
2020_____________
Februarie
Martie____________
Aprilie___________
Mai______________
lunie
lulie______________
August
Septembrie_______
Octombrie
Noiembrie
Decembrie________
Total pe an

Intreținerea 
căminelor 

(00204) 
41537

31037
80868
60868
50118
50618
48118
77336
31638
31806
53118
85548

103127
720700

Activitatea 
colegiului 

(00217) 
487095

461594 
625760 
6227To 
539360 
531860 

”531360 
1426200

123300
116615
527360 
571110
786970

6889700

534632

518132 '
7(16628
683578 

”589478 
”582478

579478 j 
15(13536 '

154938 i

148421 ’
58(1478
656658 ! 

. '890(197
j

761()400 !

Semnătura autorizată:______________
Director interimar, Maria Cazac

Semnăturilc părților
Semnătura autorizată:
Ministru, Viorel G
Secretar de stat, Sey

ți i>*njJaTȚ^

I

r/o ut^

/•/

Contabil-șef, Ana Soltan

4'

Sectia financiar adm™
Maria Stratulea
Secțiajuridică, Vasilii

§11

Serviciul cercetare, învățământ și consullaiiiă 
în agricultură, Rodica Reșit(i^6^^^/<g2^^^

L.Ș.

!



Anexa nr. -i
ianuarie 2022la contractul nr.

l'

din

Numărul elevilor cu finanțare din bugetul de stat, inclusiv:

Specialitatea
72120Tehnologiea alimentației publice 
72140Tehnologiea produselor de origine 
animală
71550 Mecanica agricolă
714100Mecatronica.Mașini și ulilaje
Agricole

TOTAL

Semnătura autorizată:

Nr. de elevi
79
68

99

271
2.

Semnăturile pârților
Semnătura autorizată:

Director interimar, Maria Cazac Ministru, Viorel Gherciii
Secretar de stat, Sergiu Ghc

iL.
I

■i

Contabil-șef, Ana Soltan
-i

Secția financiar administr^ivă
Maria Stratulea
Secția juridică, Vasilii DoaOT1

<$>Kg.Serviciul cercetare, învătăm^Șs

is j^^jgAț
•Z.

agricultură, Rodica Reșitcav

L.$.____________
înregistrat: nr. ^ÎSSȚo^C^

/aiyienavA 'e****^

i

>7^0
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Retribuirea muncii
Contributii asig.sociale

salariu/contributii
I v.,. .L alteie
energie electrica

gaze
comision bancar
servicii transport 
servicii cazangerie 
alte servicii
Deplaseri
Abonarea
serv.telecomun.posta 
procurare combustibil 
proc piese de schimb 
mater.uz gospodaresc 
proc.medicamentelor 

materiale constructie
materiale didactice
Aci de pat imbrac.incal. 
ir’^^mnizatii buletin

ier

formare continua
Calculatoare
servicii reparatii curente
TOTAL:
Bursa
TOTAL:

Pl
co_

3
3
3

2^
“)

1

3

6Î.

noembrie
colegiu

404000
117160
521160

49950,00
6000

41750

2200

571110
144500
715610

decembrie TOTAL
camin

34200
9918

44118
41430,00

8000
32430

colegiu
551605
159965
711570

75400,00
6000

59700

camin
50200
14558
64758

38370,00
8620

29750

7400

2300

1000

85548

85548

786970
144500

931470,45

103128

103128

colegiu
5007430
1452155
6459585 

430115
; 99200

260100
_________ 0 
_________ 0 

29600
-1500

26500

IIIIIBHI 
lilglllll 

2000
0

_________ 0 
0

_________ 0
_______ _0 

4000
__ _____p
_________ 0

6889700
1379600
8269300

camin_____
416590
120810
537401

183300,0
66620,0

107680,0
;_____ o£

0,0
0,0

1000,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0

8ooa,o 
0,0 

____o^ 
0,0 
PzO 
0,0 
0,0 
0,0

liBIB

720700

720700

5424020 salariu
1572964,7 contributii 29 %

165820,0
367780,0 

0,0 
0,0

29600,0
2500,0 

0,0 
0,0

26500,0 
0,0 
0,0

15215,0
2000,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0

4000,0

ener.electrica
gaze

cazangeria
alte servicii

internet

mat.uz gospod 
medicamente

formare continua

7610400
1379600
8990000 Plan Proect


