ffi ACIJIZITII

PUBLICE

CONTRACT nr. 0,/
pentru realizarea achizifiilor publice de servicii prin procedura
de negociere fhri publicarea prealabili a unui anun( de participare

- O/

,JO
din

2o2o

mun. Chisindu

Prezentul confact este perfectat in temeiul Codului Educaliei al Republicii Moldova Nr. 152
l'7.01.2014, Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 17212019, Regulamentului cu privire

la modul de funclionare a instituliilor de invalemant superior de stat in condilii de autonomie
financiard, aprobat prin Hotdrirea Guvemului nr.98312012 Ei se incheie intre:
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICA, reprezentata de rector, dl Oleg BALAN, care
activeazd in baza Statutului aprobat prin Hotdr6rea Guvemului rtr.225 din26.O3.2Ol4, denumite in
continuare Presla tor, pe de o parte gi

CANCELARTA DE srAT, in persoana Secretarului general al Guvernului, dna Liliana
IACONI' care activeazd. in baza Regulamentului privind orgnizuea gi funclionarea, structurii gi
efectivului-limitd ale cancelariei de stat, aprobat prin Hotf,rirea Guvemului Nr. 657 din
06.11.2009, denumit in continuare Fondator (BeneJiciar), ambii denumili in continuare Pdrgi, au
incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:

I. OBIECTULCONTRACTULUI
Achizil ionarea serviciilor educationale oent ru realizarea p lanului (C omenzii de stat)
den reslti re a cadrelor de specialitate (conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020),
denumite in continuare servicii, potrivit procedurii de achizilie de negociere fErd publicarea
prealabild a unui anunl de participare, in baza deciziei grupului de lucru al Fondatorului
(Beneficiarului) expusd in procesul verbal nr.O,L din'll?' iarruarie 2020.
l.

2.
a)

Urmdtoarele documente vor fi considerate pdrli componente gi integrale ale Contractului:
Lista serviciilor conform Specificafiei (anexa nr. l);

b)

Graficul prestiirii serviciilor (anexa nr.2).

II. CONDITII

SPECIALE
2.1 Mijloacele financiare prevdzute in bugetul de stat pentru anul 2020 privind serviciile
educalionale prestate de cetre Prestator includ, confbrm normelor stabilite prin acte normative,
finanlarea serviciilor:

- intrelinerea campusului/clminelor studenle$ti;
- studii superioare de masterat;
- studii superioare de doctorat;
- perfeclionarea cadrelor (dezvoltarea profesionald);
- consiliul pentru dezvoltare strategice institulional6
2.2. Mijloacele financiare se aloci pentru anul financiar curent.
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III. TERMENELE $I CONDITIILE

DE PRESTARE
3.1. Termenul de valabilitate a prezentului contract este de la 02 ianuarie 2020 pAnA la 31
decembrie 2020.
3.2. Durata de prestare a serviciilor reglementate in prezentul contract este de 12 luni gi
constituie o parte componentl din durata studiilor, in funclie de profil, stabiliti de legislalie.

rv. cosTUL sERvrc[LoR $I CONDITIILE

DE PLATA
4.1. Valoarea totald a serviciilor prestate de cdtre Prestator care urmeaza a fi achitate din
bugetul de stat pentru realizarca Comenzii de Stat pentru anul 2020, ce reprezintti obiectul
prezentului contract, conform bugetului pentru anul 2020, este de: 13 596 100 00 lei
(Trei s D rezece milioane cinci sute noulzeci si sase mii oatru sute lei 00 bani). MDL.
4.2. Finanfarea din contul bugetului de stat se va efectua lunar [a contul bancar al
Prestatorului conform graficului gi volumului lunar de finanlare specificate in anexa nr.2 parte
integranti a Contractului.
4.3. Volumul anual de alocalii pentru servicii, ce reprezintd obiectul prezentului contract cu
finantare din bugetul de stat, poate li ajustat la implicaliile financiare legate de modificarea
costurilor qi indicatorilor cantitativi, in conformitate cu legislalia in vigoare, numai in limitele
alocatiilor bugetare.
4.4. Achitarea serviciilor livrate se va efectua in lei MDL, dupd prezentarea facturii fiscale.
V. DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
5.1. Obligafiile Prestatorului :
5.1.1.54 asigure realizarea obiectivelor stipulate in Contract cu diligenld necesari 9i
eficienta" in conformitate cu prezentul Contract, precum gi a legislafiei in vigoare.
5.1.2. Sa u:.J.lizeze alocaliile primite in scopul Ei in condiliile in care au fost oblinute.
3.1.3. Este obligat sd [in[ o evidenJd riguroasd $i detaliata a finanlelor destinate Planului
(Comenzii de Stat), parte componentd a contractului.
5.1.4. Sd asigure veridicitatea datelor prezentate

Fondatorului (Beneficiarului).

5.1.5. SA prezinte Fondatorului (Beneficiarului) raport anual privind derularea
activitafilor stipulate in Contract care va conline numlrul studenlilor, masteranzilor, numdrul de
ore academice, calculul unei ore academice de pregdtire a comenzii de stat.
5.1.6. sa informeze Fondatorul (Beneficiarului), in termen de

l0

zi.le, despre orice
circumstanld apdrutd pe parcursul realizdii Contractului, ce ar putea impiedica realizarea
obiectivelor stipulate in Contract.
5.1.7.Sd prezinte Fondatorului (Beneficiarului) trimestrial, arual rapoarte specifice,
aprobate de Ministerul Finanfelor prin ordinul nr.l30 din 07 .10.2019, in modul
9i termenele
stabilite.
5.1.8. Sd prezinte Fondatorului (Beneficiarului) pdnd la data de l5 a fiecdrei luni facturile
privind executarea serviciilor conform graficului, cu indicarea volumului serviciilor prestate in
expresie cantitativ valorice.

5.1.9. Poa(A rdspundere pentru realizarea deplind gi in termen a serviciilor prevezute in
Contract qi pentru ulilizarea conform destinaliei a resurselor financiare oblinute.

Drepturile Prestatorului:
5.2.1. Se beneficieze de mijloacele financiare
5.2,

in

volum deplin 9i in modul stabilit in
contract gi actele normative in vigoare, conform rapoartelor de re alizwe a cometlzii de stat.
5.2.2. Sd solicite modificarea sau completarea Contractului, inclusiv prin redistribuirea
alocaliilor in limitr alocArilor anuale prevdzute in Contract.
5.2.3. Se uiljzeze gi gestioneze mijloacele financiare disponibile strict in scopul executdrii
obiectului Contractului.
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5.3. Obligafiile Fondatorului (Ben eficia rului):
5.3.1. SI asigure finanlarea Prestatorului pentru serviciile ce reprezinti obiectul prezentului
Contract, conform prevederilor comenzii de stat gi actelor normative in vigoare.
5.4. Drepturile Fondatorului (Beneficiarului):
5.4.1. Sa orgatizeze auditul extem qi sd verifice corespunderea cu clauzele Contractului a
volumului, cditelii 9i costului serviciilor, precum 9i gestionarea mijloacelor financiare.
5.4.2. Sa monitorizeze gi si verifice realizarea Planului (Comenzii de stat) de citre
Prestator.

5.4.3.

Sd modifice, spre micgorare sau majorare, volumul mual de alocalii, ce reprezint2i
prezentului
obiectul
Contract, cu finanlare din bugetul de stat, in dependenfi de modihcarea Legii
bugetului de stat pentru anul2020, pe parcursul anului curent.
5.4.4. Sd intreprindi Ei alte mdsuri in limitele actelor normative in vigoare.

VI. DREPTURILE PATRIMONIALE
6.1.1. Totalitatea imobilelor folosite de Prestator, denumite proprietate allatn in gestiune,
este patrimoniul statului gi se folosegte pentru scopuri educaJionale, de cercetare-inovare,
dezvoltare, precum gi pentru activitAli afiliate (c[min, cantini, etc.).
6.1.2. Prestatorul pestreazl gi folosegte rafional bunurile primite in gestiune economici"
precum gi dobAndite pe parcursul activitilii.
6.1.3. Patrimoniul statului poate fi oferit in locatiune de cdtre Prestator cu acordul in scris
al Fondatorului (Benefi ciarului).

VII, CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE $I SOLUTIONAREA LITIGIILOR
7.1. Litigiile apArute in legdturh cu incheierea, executarea, modificarea gi incetarea sau alte
pretentii ce decurg din prezentul Contract, vor fi supuse in prealabil unei proceduri amiabile de
solulionare.

7.2. Pi4ile contraclante convin asupra faptului cd orice obieclie asupra executiirii
prezentului Contract va fi expediati in forml scrisd gi pd4ile contractante se vor expune pe
marginea lor ia decurs de 10 zile din data receptiontrrii preten[iei.
7.3. Partile convin ci termenele gi clauzele prezentului Contract sunt confidenliale, fiecare
dintre pirfi obligdndu-se sa nu transmitd te4ilor documente, date sau informalii rezultate din
derularea acestuia, cu excepfia cazurilor in care informatiile sunt fumizate organelor abilitate ale
statului in exercitarea atributiilor ce le revin.

!,I[.
8.

CIRCUMSTANTELE CARE JUSTIFICA NEEXECUTAREA OBLIGATIEI

1.

Circumstanlele care justifi

cl

neexecutarea obligaliei.

in alari de alte cazuri prevlzute de lege, neexecutarea obligafiei

este

justificatd in m6sura in

care debitorul demonstreazl una din urmdtoarele circumstanfe:

a) ea se datoreazd unui impediment prevlzut la art.904 din Codul Civil al Republicii
Moldova;
b) creditorul a cauzat neexecutarea obligaliei debitorului, inclusiv prin intdrziere sau prin
f'aptul cd debitorul a suspendat executarea obligaliei in temeiul art.9l4 din Codul Civil al
Republicii Moldova.
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IX. DTSPOZTTTT FINALE
9.1.Prezentul Contract este intocmit in 2 (doui) exemplare in original in limba de stat a
Republicii Moldova, care se remit: Prestatorului qi Fondatorului (Beneficiarului), fiecare dintre
aceste exemplare avdnd putere

juridic[ similar6.

9.2. Contractul se p5streazl timp de 5 ani din momentul executdrii acestuia.
9.3. Prezentul Conhact se considerd incheiat la data semndrii gi intri in vigoare dupi
aprobarea lui de cdtre Agenfia Achizi]ii Publice qi inregistrarea la Trezoreria de Stat sau la una din
Trezoreriile Regionale, fiind valabil pini la 3l decembrie 2020.
9.4. Prezentul Contract reprezinti acordul de voinli al ambelor p6(i 9i este semnat la data
dr',11"
2020.

il

Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, P[4ile au semnat prezentul Contract in
confbrmitate cu legisla{ia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.
RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR
"Prestatortt:
"Fondator" (Benefi ciar):
ACADEMIA DE
CANCELARIA DE STAT

ADMINISTRARE PUBLICA
Adresa:

m. Chiqiniu, str. Ialoveni, 100

Te[./Fax:

7t
Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat
022 28 18

Denumirea

Bincii:

m. Chigin5u,
Piafa Marii Adunirii Na(ionale,
022 25 04 76

1

Ministerul Finanfelor
Trezoreria de Stat

Adresa Bincii:
Cod Bancar:

TREZMD2X

TREZMD2X

Cont de
decontare:

2264011002

226301
MD4 I TRPBAA28I8l
44 100,00 lei

Cont
trezorerial

1

BO()I O4AB-

MDl4TRPBAA28I8l IBO()lO4AC

-

2 005 500,00 lei

IBAN

MD84TRPBAA28l8I IBOOIO4AD.
9 414 500,00 lei
MDs7TRPBAA28l 8I lBOOlO4AE -

MD15TRPCCC518430
A00025AA

575 000,00

MD93TRPBAA28T8I lCOOI O4AB I 031 200,00 lei
MD97TRPBAA28l22lBOOIO4AD .
446 600,00 lei

MDTOTRPBAA2EI22lBOOIO4AE
79 500,00 lei
Cod fiscal

1007600004873

r00660I00r067
Semnitu rile

r"
BALAN

#

pir(ilor

" Fondator

(Ben eficiar)":
general al Guvernului

Liliana IACONI
L.$
4

0

Anexa nr. I
la conlractul t. O/
zO20

din'ifr"

ol

SPECIFICATIA SERVICIILOR
Nr,
dlo

Codul
gr.pric./
gr. funcJi.

Denumirea Serviciului

Invetemant

I

Suma

09

anuali, lei

13 596 400,00

TOTAL:

13 596 400,00

" Prestator":

" Fondator (Beneficiar)':

BLICI'

A-

eral al Guvernului

BALAN

IACONI

l
!)

Z

o

-:,/

)
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Anexa nr.2

la contractul nr.

din

'_' O/

O/
2o2o

GRAFICUL PRESTARII SERVICIILOR
Denumirea serviciului

Invitlmanl,

lei

Volumul

[inanfirii in
total pe IunI,

09

4t
tnvl(imant superior

Perioada
(luna)

lei
50

Consiliul

Masterat
00206/2818 t

I

Doctorat

Cimin

00207/28181

00204/28181 I

pertru
dezvoltrrea

Masterat
(bursa)
00206t28

t21I

Doctorot

Perfectiona

(bursr)

rea cadrelor

00207/28t2t l

oo2t2/2818||

strategicl
00060/28181 I

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai

r 066 925.00

53 375.00

240 000.00

075.00

6 625.00

70 000.00

200 000.00

't.']

I ,l7J 675,00

48 375,00

3 675,00
3 675,00

l3

816 925.00

075.00

6 625,00

I l5 000.00

716 925,00

83 375.00

t80 000.00

3 675,00

3l

075,00

6 625.00

100 000.00

l 22J 675,00
I t23 675,00

666 925.00

48 375.00

160 000.00

3 675,00

33 075,00

6 625.00

t00 000.00

I 0r8 675,00

716 925-00

52 875.00

180 000.00

3 675,00

33 075,00

6 625.00

I l0 000.00

r t03

Iun ie

I

5t

170 000.00

3 675.00

l3

6 625,00

140 000.00

I

62J 675,00

266 92s.OO

375-00

075.00

175,00

673 675,00

Iulie

400 000,00

3 375.00

t40 000.00

3 675,00

6 625,00

70 000,00

August

400 000.00

3 375,00

70 000.00

3 675,00

6 625.00

35 000.00

5t8 675,00

Septembrie

761 400.00

483 75.00

100 000.00

3 675.00

49 700.00

6 625.00

80 000,00

r 049 775,00

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

833 850,00

83 375.00

140 000.00

3 675.00

66 150.00

6 625.00

t00 000.00

I

831 850,00

48 375.00

200 000.00

3 6?5,00

6 625.00

100 000.00

r 25E 675,00

933 850,00

48 375.00

225 500.00

3 675.00

66 t50.00
66 r50.00

r r 200,00

4,1 100,00

il46 600,00

79

I 29s 175,00
tJ 596 400.m

folql

pe an:

9

4t4 500,00

leg BALAN

575 000.00

2 005

sm,00

6 625.00

5r[.00

r 031 200,00

2J3 6?5,00

" Fondator (Beneliciar)":
r
ral al Guvernului
Liliana IACONI
t..$.

aDutNI
6

