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Nr.__________ 
 

 "_____"_______________20__                                                 mun. Chişinău 

 
 Î.S.     „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (Î.S. CMAC)     în persoana directorului  

Igor Lupu, numit în continuare "PRESTATOR", care activează în baza statutului, pe de o parte  şi 

_________________________________________________________________________ în persoana 

________________________________________, numit în continuare "BENEFICIAR", pe de altă parte, 

au încheiat contractul despre următoarele. 

 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Efectuarea de către PRESTATOR a încercări de laborator a 

produselor:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

1.2 Denumirea indicilor:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1.3 Periodicitatea încercărilor: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
2. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

2.1 Obligaţiile PRESTATORULUI: 

 să execute încercările de laborator calitativ şi în termenii stabiliţi; 

 să asigure obiectivitatea rezultatelor efectuate; 

 să asigure, la cererea scrisă a BENEFICIARULUI, confidenţialitatea informaţiei obţinute în 

rezultatul efectuării încercărilor; 

 să menţioneze Concluziile, la cererea scrisă a BENEFICIARULUI. 

 

2.2 Obligaţiile BENEFICIARULUI: 

 să achite serviciile prestate de PRESTATOR; 

 să prezinte MOSTRELE pentru încercări în cantitate suficientă în conformitate cu DN pentru 

prelevarea probelor. 

 să onoreze periodicitatea prezentării către încercări a probelor, conform PUNCTULUI 1.3. 

 

 
3. CONDIŢIILE ŞI MODALITATEA ACHITĂRILOR 

 3.1 Achitarea pentru serviciile prestate se efectuează PREVENTIV prin transfer sau numerar, în 

lei moldoveneşti, inclusiv TVA, conform tarifelor aprobate. 

 3.2 La înaintarea cererii de încercări a produselor BENEFICIARUL va achita suma indicată în 

factură. 

 3.3 În cazul rezultatelor negative ale încercărilor efectuate suma achitată nu se restituie 

BENEFICIARULUI. 
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4. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR 

4.1 În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii neconforme a condiţiilor prezentului contract părţile 

poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

4.2 Părţile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea părţială sau totală a obligaţiilor 

conform prezentului contract dacă a avut ca urmare a forţei majore. 

 

5. MODUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR 

5.1 Părţile contractante vor întreprinde toate măsurile de a soluţiona litigiile ce pot apărea pe 

parcursul derulării prezentului contract pe cale amiabilă, sau în conformitate cu procedura de soluţionare 

a reclamaţiilor, contestărilor şi apelurilor. 

5.2 În cazul apariţiei unor litigii ce nu pot fi soluţionate potrivit prevederilor p. 3.1, acestea vor fi 

soluţionate pe cale judiciară în instanţa respectivă. 

 

6. FORCE MAJOR 

6.1 În cazul imposibilităţii onorării obligaţiunilor a uneia din Părţile contractante din cauza unei 

Forţe Majore cum ar fi: calamităţile naturale, dezordinile civile, activităţi armate etc. Asupra cărora 

Părţile nu pot influenţa, termenul de îndeplinire a angajamentelor luate se prelungeşte cu durata 

termenului de acţiune a Forţei Majore. 

 
7. DISPOZIŢII FINALE 

7.1 Modificările prevederilor prezentului contract se vor face printr-un act adiţional semnat de 

părţile contractante. 

7.2 Orice litigii apărute pe parcursul derulării prezentului contract, în măsura în care nu vor putea 

fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

7.3 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă, 

ambele avînd aceeaşi putere juridică. 

7.4 Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi fiind valabil TIMP de UN AN. 

 

7. ADRESELE ŞI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRŢILOR 

 

"PRESTATORUL"     "BENEFICIARUL" 

 

 adresa: mun. Chişinău, str. Coca, 28   ________________________________  

 IBAN: MD11ML000000002251530277  IBAN:__________________________ 

 BC "MOLDINDCONBANK" SA.              banca___________________________ 

 filiala „ZORILE” Chişinău    ________________________________ 

 codul fiscal:1013600039380    codul fiscal:_______________________ 

 cod TVA 0307647     cod TVA_________________________ 

 tel. 218442, tel (fax) 748511     ________________________ 

 
SEMNĂTURILE  PĂRŢILOR 

 

"PRESTATORUL"      "BENEFICIARUL" 
 

Administrator Î.S.CMAC ______________    Director ______________ 

 

 

Contabil şef  __________________    Contabil şef _____________ 


