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CONTRACT 
de prestări servicii 

Nr.________din ”……” ”………………..” 2021 

Prezentul Contract este încheiat între Asociația Obștească ”Keystone Human Services International Moldova Association”, cod fiscal 
1011620003730, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 23 iunie 2004  cu numărul 3040, reprezentată de către Directorul 
Executiv, Ludmila Malcoci, care acționează în baza Statutului, numită în continuare Beneficiar,        şi  
………………………….,  cod personal …………………………., numită în continuare Specialist, au semnat prezentul Contract convenind asupra 
următoarelor: 
1. Noţiuni generale
1.1.  Contractul de prestări servicii reprezintă un contract civil, care este reglementat de normele generale de drept civil ale Republicii 

Moldova. 
1.2. Specialistul este de acord ca datele sale cu caracter personal, puse la dispoziția Beneficiarului, să fie prelucrate, stocate și utilizate de 

către acesta în condițiile Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
2. Obiectul Contractului
2.1. În baza prezentului Contract, Specialistul se obligă să presteze servicii de consultant - expert în cadrul Proiectului „Acces 

echitabil la servicii de sănătate a  grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19”,  Contract de Grant 
Nr.G15086 din 01.12.2020. 

2.2. Beneficiarul se obligă să achite onorariul Specialistului, în mărimea, termenii şi modul prevăzuţi de prezentul Contract. 
3. Termenul Contractului
3.1. Prezentul Contract este valabil pentru  perioada ___.___.2021 – ___.___.2021. 
3.2. Contractul este valabil pentru Beneficiar pînă la efectuarea tuturor plăţilor datorate Specialistului, în condiţiile prezentului Contract, iar 

pentru Specialist - pînă la executarea ultimei proceduri iniţiate pînă la expirarea termenului Contractului. 
4. Modul de oferire a serviciilor
4.1. Specialistul se obligă să presteze serviciile în mod conştiincios şi în termenii stabiliți. Indicaţiile şi ordinele reprezentanţilor Beneficiarului 

sînt obligatorii pentru Specialist. Neîndeplinirea indicaţiilor date de angajaţii Beneficiarului ce ţin de executarea prezentului Contract, se 
consideră o neîndeplinire a acestuia. 

4.2. Locul oferirii serviciilor va fi determinat în fiecare caz concret prin acordul Părţilor. În cazul cînd Beneficiarul consideră oportun, serviciile 
vor fi oferite la sediul Beneficiarului sau în alt loc indicat de acesta. 

5. Remunerarea Specialistului
5.1. Specialistul va fi remunerat după cum urmează: _________ (_________) lei, suma netă, pentru un număr maxim de 

20 zile. Temei pentru plata remunerării va servi Actul de recepționare a serviciilor prestate, semnat de către Beneficiar și de către 
Specialist. 

5.2. Beneficiarul va efectua plăţile, calculând sumele aferente, în conformitate cu legislația în vigoare din Republicii Moldova.  
6. Obligaţiile Specialistului
Specialistul se obligă:
6.1. Să presteze serviciile în conformitate cu Termenii de referinţă, care constituie parte integrantă a prezentului Contract (Anexa 1); 
6.2. Să respecte termenii prevăzuţi de prezentul Contract;   
6.3. Să se abţină de la săvîrşirea acţiunilor care ar putea prejudicia reputaţia Beneficiarului  sau care ar putea aduce prejudicii materiale 

Beneficiarului; 
6.4. Să repare prejudiciul cauzat Beneficiarului prin acţiunile sale culpabile; 
6.5. Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor secrete care i-au devenit cunoscute în legătură cu executarea prezentului Contract; 

7. Obligaţiile Beneficiarului
7.1. Beneficiarul se obligă să achite onorariul Specialistului în termenii şi în modul prevăzut de prezentul Contract. 
7.2. Beneficiarul are dreptul de a rezilia anticipat prezentul Contract în cazul cînd Specialistul nu-şi onorează obligaţiile contractuale.  
7.3. În cazul cînd serviciile oferite de către Specialist nu corespund exigenţelor înaintate de către Beneficiar, acesta din urmă este în drept 

de a rezilia Contractul, achitînd onorariul conform unei înţelegeri suplimentare între Părţi; 

8. Responsabilitatea părţilor
8.1. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare culpabilă a obligaţiilor contractuale, partea aflată în culpă va repara prejudiciul 

cauzat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
8.2. În cazul cînd prin acţiunile sale culpabile, una din Părţi cauzează prejudicii materiale celeilalte Părți, partea aflată în culpă este obligată 

să repare integral prejudiciul cauzat în cel mai scurt timp. 
8.3. Beneficiarul nu poartă răspundere pentru executarea necuvenită a obligaţiilor sale de către Specialist.   

9. Dispoziţii finale
9.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare – cîte unul pentru fiecare Parte – fiecare avînd aceeaşi putere juridică. 
9.2. Prezentul Contract poate fi modificat sau reziliat numai cu acordul comun al Părţilor, consemnat în scris printr-un Proces verbal, care 

devine parte componentă a prezentului Contract. 
9.3. Orice divergenţă apărută pe parcursul executării prezentului Contract va fi tranşată prin negocieri între Părţi. Iar dacă acestea nu vor 

aplana conflictul, litigiul va fi soluţionat de către organele jurisdicţionale competente conform legislaţiei Republicii Moldova. 
9.4. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele Părţi. 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

BENEFICIAR SPECIALIST 

Asociația Obștească  
”Keystone Human Services International Moldova Association” 

Director executiv  ______________ Ludmila Malcoci 
    LS 

  …………………… …………………. 
  ___________________ 


