
1 

 

 

         

_______________ 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT nr.  ______ 

DE PRESTARE A SERVICIILOR  

 

 

 ”____” ianuarie 2021                                                                       mun. Chişinău 

           
Prezentul contract este perfectat în temeiul pct. 121 din Hotărârea Guvernului nr. 1077/ 2016 

instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic și planurile (comanda de stat) de pregătire a 

cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic; Hotărârii 

de Guvern nr. 99/2007 cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţământ 

profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi 

inovării; prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor 

forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile 

de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar 

şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar se încheie între:  

 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 

Instituția de Învățămănt Colegiul de Arte 

Plastice „Alexandru Plamadeala”, 

reprezentată prin  Director Lilia Răcilă, care 

acţionează în baza Statutului, denumit în 

continuare Prestator pe de o parte,o parte 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

reprezentată prin Ministru, Lilia POGOLȘA  

 care acţionează în baza Regulamentului cu privire 

la organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării, denumit în 

continuare Fondator (Beneficiar) pe de altă parte, 

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

 

 

CONDIŢII SPECIALE 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

           1.1. Prin prezentul contract Prestatorul se obligă să furnizeze servicii educaționale pentru 

realizarea planului „Comenzii de stat” de pregătire a cadrelor de specialitate în învățământul 

profesional tehnic secundar nivelul 4-5 ISCED, pentru anul financiar 2021, conform Ordinului     nr. 

07 din 06.01.2021. 

           1.2. La rândul său Fondatorul se obligă: 

- să achite costul serviciilor educaționale de pregătire a cadrelor de specialitate în învățământul 

profesional tehnic secundar nivelul 4-5 ISCED determinat conform Regulamentului privind finanţarea 

în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1077/ 2016 cu privire la finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de 

învăţământ profesional tehnic; 
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- să aloce resurse financiare pentru întreținerea căminelor studențești reieșind din prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 99/2007 cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de 

învăţământ profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul 

ştiinţei şi inovării; 

- să aloce resurse financiare pentru burse în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 

cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de 

învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţământul 

postuniversitar; 

…. 
1. 3.  Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 

a) Graficul prestării serviciilor (anexa nr. 1); 

b) Repartizarea  resurselor finaciare pentru anul 2021 (anexa nr. 2); 

c) Efectivul de studenți la  01 decembrie 2020 (anexa nr. 3); 

d) Calculul cheltuielilor aferente burselor (anexa nr. 4); 

e) Darea de seamă cu privire la cheltuielile efective (anexa nr.5). 

1. 4.  Finanțarea serviciilor educaționale prestate de instituțiile de învățământ, conform Planului 

(Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare din bugetul de stat se asigură de 

fondator. Mijloacele financiare sunt aprobate conform prevederilor Legii Bugetului de Stat pe anul 

2021 nr. 258/2020 și Hotărârii Guvernului nr. 1077/ 2016 cu privire la finanţarea în bază de cost per 

elev a instituţiilor publice de învăţământ profesional tehnic. 

1. 5. Mijloacele financiare aprobate în bugetul de stat se alocă pentru anul financiar şi se transferă 

de către Fondator la contul unic trezorerial (indicat în prezentul contract) al Prestatorului. 

 

II. TERMENELE ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE 

2. 1. Termenul de valabilitate a prezentului contract este până la 31 decembrie 2021  

2. 2. Durata de prestare a serviciilor reglementate în prezentul contract este de 12 luni și constituie o 

parte componentă din durata studiilor, stabilită de legislație.  

2. 3. Prestatorul va prezenta Fondatorului rapoarte specifice, conform formularelor aprobate prin 

ordinul ministrului finanțelor, în termenele și modul stabilit. 

 

 

III. COSTUL SERVICIILOR ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 

3.1. Prețul serviciilor pentru realizarea Comenzii de Stat pentru anul 2021 și volumul alocațiilor 

pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere  a căminelor,   acordarea burselor elevilor constitue în 

total  

8212900,00 lei (Opt milioane doua sute douasprezece mii noua sute lei)  MD, 
(suma cu litere) 

ținând cont de efectivul de elevi   la 01.12. 2020 prezentat în anexa. nr. 3. 

3. 2. Finanțarea alocată Prestatorului se folosește pentru:  

- prestarea serviciilor educaționale determinate conform pct.1.2. și indicate în Anexa nr. 1 la 

prezentul contract; 

- pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a căminelor, acordarea burselor elevilor determinate 

conform pct.1.2. din contract și indicate în anexa nr. 2,  anexa nr. 4  la prezentul contract. 

3. 3. Folosirea mijloacelor financiare alocate în baza prezentului contract în alte scopuri decât cele 

indicate la pct.3.2. se consideră executare necorespunzătoare a obligației asumate și constituie temei de 

rezoluțiune a prezentului contract în partea acestei/ acestor obligații, dacă Prestatorul refuză restituirea 

mijloacelor financiare folosite contrar destinației. 

3. 4. Finanțarea de la bugetul de stat se va efectua lunar de către Fondator la contul 

Prestatorului: conform facturii fiscale, în care se vor indica cheltuielile efective, ce nu vor depăși 

volumul lunar de finanțare specificat în anexa nr. 1 parte integrantă a Contractului, a actului de 

prestare a serviciilor și a dării de seamă privind cheltuielile efective (anexa nr. 5). Orice modificare la 
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graficul și volumului lunar de finanțare specificate în anexa nr. 1 se va efectua cu aprobarea 

Fondatorului; 

 3. 5. 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 ŞI OBLIGAŢIILE 

          PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

 

4.1. Obligațiile Prestatorului sunt: 

4.1.1. Să asigure realizarea obiectivelor stipulate în Contract cu prudență și deligența unui bun 

profesionist, în conformitate cu prezentul contract, precum și a legislației în vigoare. 

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

4.1.3. Este obligat să țină o evidență riguroasă și detaliată a finanțelor destinate Planului 

(Comenzii de Stat). 

4.1.4. Trimestrial, până la data de 5 a lunii ce urmează, Prestatorul se obligă să prezinte 

informații veridice privind numărul de elevi din cadrul instituției (Prestator) conform situației la 

momentul prezentării informației, structurată pe ani de studii.  

Concomitent, Prestatorul este obligat să informeze Fundatorul despre oricare circumstanțe care 

influențează formula de finanțare prevăzută în Regulamentul privind finanţarea în bază de cost per 

elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1077/ 2016; care influențează costul cheltuielilor pentru întreținerea căminelor, prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 99/2007 cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţământ 

profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi 

inovării. 

4.1.5. Prestatorul se obligă să acorde Fondatorului, în termeni utili, suportul necesar pentru 

verificarea informației furnizate conform pct.3.4. din prezentul contract. 

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

4.1.7. Să furnizeze Fondatorului orice informație cu privire la derularea activităților stipulate în 

Contract, pe care acesta o poate solicita în modul și termenii stabiliți. 

4.1.8. Să informeze Fondatorul, în termen de 10 zile, despre orice circumstanță apărută pe 

parcursul realizării Contractului, care împiedică realizarea obiectivelor stipulate în Contract.  

4.1.9. Să prezinte Fondatorului trimestrial rapoarte specifice aprobate de Ministerul Finanțelor 

în modul și termenele stabilite.   

4.1.10. Poartă răspundere pentru realizarea deplină și în termen a serviciilor prevăzute în 

Contract și pentru utilizarea conform destinației a resurselor financiare obținute. 

4.2. Drepturile Prestatorului sunt: 

4.2.1. Să beneficieze de mijloacele financiare în volumul deplin și în modul stabilit în Contract și 

actelor normative în vigoare. 

4.2.2. Să solicite modificarea sau completarea contractului, inclusiv prin redistribuirea alocațiilor 

în limita mijloacelor financiare aprobate prevăzute în Contract.  

4.2.3. Să utilizeze și gestioneze mijloacele financiare disponibile în scopul executării obiectul 

contractului, conform propriilor decizii în limitele permise de actele normative în vigoare.  

 4.3. Obligațiile Fondatorului sunt: 

4.3.1. Să asigure finanțarea serviciilor educaționale conform Planului (Comenzii de Stat) de 

pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare din bugetul de stat. 

 

4.4. Drepturile Fondatorului sunt: 

4.4.1. Să organizeze auditul extern și să verifice corespunderea cu clauzele Contractului a 

volumului, calității și costului serviciilor, precum și gestionarea mijloacelor financiare. 

4.4.2. Să monitorizeze și să verifice îndeplinirea Planului (Comenzii de stat) de către Prestator. 
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4.4.3. Să modifice spre micșorare sau majorare volumul anual de alocații ce reprezintă obiectul 

prezentului contract cu finanțare din Bugetul de Stat, în dependență de modificarea Legii Bugetului de 

stat pentru anul 2021, pe parcursul anului curent și conform necesităților reale de realizare a Comenzii 

de Stat, de acordare a burselor, de întreținere a căminelor. 

4.4.4. Fondatorul este în drept să reducă unilateral mărimea sumelor planificate conform 

prezentul contract, în limita volumului de alocații aprobat pentru realizarea Comenzii de Stat estimate 

conform formulei de calcul a finanțării serviciilor educaționale, a costului de întreținere a căminelor, 

estimate în conformitate cu actele normative în vigoare, în baza informației actualizate furnizate de 

către Prestator și în baza informațiilor constatate de către Fondator în rezultatul auditului extern 

efectuat la Prestator sau în baza controalelor efectuate de către alte entități competente. 

4.4.5. În cazul în care modificarea indicatorilor care au stat la baza formulei de calcul a finanțării 

serviciilor educaționale, a costului de întreținere a căminelor a fost constatată după efectuarea plăților, 

Fondatorul este în drept să rețină valoarea sumei folosite necorespunzător sau nejustificat de către 

Prestator din contul sumei planificate pentru luna/ lunile următoare, dacă Prestatorul nu a returnat 

suma alocată în surplus/ neîntemeiat. 

4.4.6. Să întreprindă și alte măsuri în limitele actelor normative în vigoare. 

 

V. FORȚĂ MAJORĂ 

5. 1. Părțile nu vor purta răspundere pentru întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate 

prin prezentul contract, dacă întârzierea sau neexecutarea obligației se datorează unui impediment 

imprevizibil, și dacă părților nu li se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească 

impedimentul sau consecințele acestuia. 

5. 2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte 

pe durata existenței impedimentului. 

5. 3. Impedimentul justificator se confirmă prin acte confirmative, în fiecare caz aparte, în 

funcție de natura impedimentului. 

 

VI. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 

ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6. 1. Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea sau alte 

pretenții ce decurg din prezentul Contract vor fi supuse în prealabil unei proceduri amiabile de 

soluționare. 

6. 2. Părțile contractante convin asupra faptului că orice obiecție asupra executării prezentului 

Contract va fi expediată în formă scrisă și Părțile contractante se vor expune pe marginea lor în decurs 

de 10 zile din data recepționării pretenției. 

6. 3. Părțile convin că termenele și clauzele prezentului contract sunt confidențiale, fiecare dintre 

părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea 

acestuia, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în 

exercitarea atribuțiilor ce le revin. 

 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Prezentul Contract este întocmit în 3 exemplare în original în limba de stat a Republicii 

Moldova, care se remit: Prestatorului și Fondatorului, fiecare dintre aceste exemplare având putere 

juridică similară. 

8.2.Contractul se păstrează timp de 5 ani din momentul executării acestuia. 

8.3. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după 

înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat, fiind valabil până la 31 decembrie 2021. 

8.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat la data  de      

“       ” ianuarie 2021. 
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Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația 

Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus. 

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

Instituția de Învățămănt    Colegiul   de Arte 

Plastice  „Alexandru Plamadeala”, 

MINISTERUL EDUCAŢIEI,  

CULTURII ȘI CERCETĂRII 

Adresa poştală:  mun.Chisinau, str. Independentei 1 Adresa poştală: Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1  

Telefon: 022-76-66-39;022-77-26-58 

 

Telefon:022-238063, 022-210774, 022-233201 

IBAN: IBAN:  

MD41TRPCCC518430A01428AA– 6992000 lei MD29TRPBAA281811M15326AD-       6992000  lei 

pregătirea cadrelor 

MD41TRPCCC518430A01428AA –  372600 lei MD56TRPBAA281811M15326AC-         372600 lei 

camine 

MD41TRPCCC518430A01428AA -   791800 lei MD34TRPBAA281211M15326AD          791800 lei 

bursa 

MD41TRPCCC518430A01428AA –    56500 lei MD42TRPBAA281221M15326AD-           56500 lei 

bursa socială 

Banca: MF- Trezoreria Regională Banca: MF- Trezoreria de Stat 

Adresa poştală a băncii: MD-2005, mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase, 7 

Adresa poştală a băncii: MD-2005, mun. Chișinău, str. 

Constantin Tănase, 7 

Codul băncii: TREZMD2X Cod: TREZMD2X 

Cod fiscal: 1008600029729 Cod fiscal: 1006601000107 

Semnăturile părților 

Semnătura autorizată: Semnătura autorizată: 

Director                                         Lilia Răcilă 

 

Ministru                                            Lilia POGOLȘA 

Contabil-șef                            Eugenia Rotari 

Şef Secție financiar-administrativă 

 

Olga SOGA 

 Şef Secţie juridică                       

  

 

 Șef Direcție învățământ profesional tehnic 

 

Silviu Gîncu 

L.Ş. L.Ş. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


