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CONTRACT nr. 1-Mr 
de achizitionare Servicii de monitorizare a tra{icului rutier 

Cod CPV: 63712710-3 
"04" 12 2013 ----""--- - or. Cantemir 

[localitatea] 

Furnizorul de bunuri I Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta 
SRL "MIDLAND ENGINEERING", Consiliului Raional Cantemir, cu sediul in 
( denumirea completa a intreprinderii, asociatiei, Republica Moldova, r-nul Cantemir, or. 
organizatiei) Cantemir, MD-7301 , or. Cantemir, str. 
reprezentata prin Alexandr Diaciuc, director Trandafirilor 2, 

(func1ia, numcle, prenumele) reprezentat pnn Andrei Malasevschi2 

care actioneaza in baza slatut , uresedintele raionului Cantemir, 
(s tatu i, regulamem, hotarirc etc.) (funcfia, numele, prenumele) 

denumit(a) in continuare Prestator care actioneaza in baza 

nr.37401 din 15.11.2013 -' 
' (statui, regulament, hotiirire etc.) (se indica nr. ~i data de inregistrare in Registrul de 

denumit in continuare Autoritate contractanta, 
Stat) 

pe de o parte, 
pe de alta parte, 

Numite colectiv "Partile" ~i individual "Partea", 

A vand in vedere: 

lnteresul sporit al Autoritatii contractante in ameliorarea situatiei in domeniul sigurantei 
traficului rutier pe drumurile publice din r-nul Cantemir, ca una din competentele legale ce tin 
de mentinerea ordinii publice; 

Oportunitatea implementarii tehnologiilor avansate ~~ mijloacelor tehnice modeme de 
monitorizare in domeniul supravegherii traficului rutier; 

lmpactul pozitiv a monitorizarii foto-video asupra nivelului de siguranta rutiera pe sectoarele 
de amplasare a sistemelor video; 

Necesitatea asigurarii executarii deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.OS/29-:XXV din 
26.09.2013; 



2 

Capacitatea manageriala, experienta, buna reputatie, asigurarea cu personal calificat, dotarea 
tehnica cu utilaj omologat ~i certificat in Republica Moldova, capacitatea financiara, ~i alte 
capacitati ale Prestatorului, 

Partile au convenit asupra urmatoarelor: 

1. Definitii. 

In acest Contract, termenii urmatori vor avea intelesul precizat in art. I. 

Canal de legiiturii digitalii: mijloc tehnic prin care are loc transmiterea datelor din sistemul 
automatizat al Prestatorului la Postul central de procesare a datelor al Teqului-beneficiar; 

Sistern autornatizat: sistem format din echipamente ~i mijloacelor tehnice de calcul (hardware) 
care prin folosirea limbajelor de programare (software) efectueaza inregistrarea video-foto, 
masoara viteza autovehiculelor, identifica placile metalice de inmatriculare a autovehiculelor 
~i transmite datele respective prin intermediul canalelor de legatura digitala catre Postul 
central de procesare a datelor a Teqului-beneficiar; 

Irnplementarea sistemului autornatizat: masuri de montare, racordare la electricitate, testare, 
instalare a programelor software, ~i punerea in functiune a sistemului automatizat; 

Mentenanfii: lucrarile de intretinere ~i reparatie ale sistemului automatizat; 

Postul central de procesare a date/or: echipamente ~i mijloace tehnice de calcul hardware 
care fiind conectate prin canalele de legatura digitale cu sisteme automatizate exteme, folosesc 

limbaje de programare software pentru a prelucra datele de identificare a autovehiculelor ~i 
conducatorilor auto, ~i intocmirea in regim automatizat a documentelor de constatare a 
contraventiilor, formarea ~i gestionarea bazelor de date respective; 

Terful-beneficiar: subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, care 
are competenta necesara ~i suficienta sa constate/solutioneze cauzele contraventionale in 
domeniul circulatiei rutiere; 

Caiet de sarcini: este actul in Autoritatea Contractanta indica cerintele fata de specificatiile ~i 
cerintele tehnice a sistemelor automatizate, inclusiv cantitatea ~i amplasarea acestora; 

Act privind serviciile prestate: act in temeiul caruia Prestatorul aduce la cuno~tinta Autoritatii 
contractante volumul de servicii prestate in luna de referinta ~i in temeiul caruia se intocme~te 
factura fiscala ; 

2. Obiectul Contractului 

2.1 .In conformitate cu prezentul Contract, Prestatorul se obliga sa presteze Autoritatii 
contractante servicii de monitorizare a traficului rutier prin implementarea ~i mentenanta unor 
sisteme automatizate care sa inregistreze foto/video situatia pe drumurile pub lice in perimetrul 
r-lui Cantemir ~i sa transmita prin canalele de legatura digitala imaginile Ia postul central de 
procesare a datelor din cadrul Teqului-beneficiar, iar Autoritatea contractanta se obliga sa 
plateasca retributia convenita. 

3. Drepturile ~i obligatiile Partilor 
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3.1. Prestatia. Obligatiile Prestatorului: 

Prestatorul se obliga: 

3 .1.1. sa execute prestatia in conformitate cu Caietul de sarcini; 
3.1.2. sa presteze servicii de monitorizare a traficului prin inregistrare foto/video pe 
poqiunile de drum coordonate de ambele Paqi cu transmiterea prin canalele de legatura 
digitala a inregistrarilor Ia postul central de procesare a datelor din cadrul Tertului
beneficiar; 
3.1.3. sa proiecteze, monteze ~i sa puna in functie, pe cont propriu, in locurile stabilite in 
comun de Paqi, a sistemelor automatizate; 
3 .1.4. sa obtina certificarile, omologarile ~i verificarile metrologice a sistemelor 
automatizate ~i software-ului utilizat; 
3.1.5. sa racordeze (pe cont propriu) sistemele automatizate Ia reteaua de energie 
electrica; 
3 .1.6. sa achite din cont propriu consumul de energie electrica folosit de sistemele 
automatizate; 
3 .1. 7. sa achite din cont propriu utilizarea canalelor de legatura digitala; 
3.1.8. sa presteze serviciile prevazute de prezentul contract, respectand cerintele legale 
privind protectia muncii; 
3.1.9. sa efectueze lucrarile de mentenanta periodica a sistemului automatizat inclusiv a 
software-ului; 
3.1.1 0. sa inlature (din cont propriu) deranjamentele sistemului automatizat inclusiv a 
software-ului; 
3 .1.11. sa solicite efectuarea periodica conform legislatiei a verificarilor metrologice a 
sistemelor automatizate; 
3.1.12. la cererea Autoritatii contractante, sa-i dea o dare de seama despre progresul 
lucrarilor de instalare a sistemelor automatizate; 
3 .1 .13. sa furnizeze Ia cererea Autoritatii contractante, in masura in care circumstantele o 
permit, toate informatiile referitoare Ia natura prestatiei; la echipamentul sistemelor 
automatizate; 
3 .1.14 .sa puna la dispozitia Autoritatii contractante actele asupra echipamentului de 
monitorizare pentru executarea de catre Autoritatea contractanta a obligatiei prevazute in 
p.3.4.5 din Contract; 
3.1.15. sa furnizeze tot echipamentul necesar prestarii serviciilor din cont propriu; 
3 .1.16. in cazul in care sistemele automatizate de monitorizare a traficului, in urma 
procesarii datelor inregistrate, vor depista autovehicule ce se deplaseaza cu abateri de la 
prevederile Regulamentului circulatiei rutiere, Prestatorul se obliga sa transmita automat 
respectivele informatii (inregistrari foto/video cu autovehiculul implicat ~i informatia 
privind viteza de deplasare) prin canalele de legatura digitale la postul central de procesare 
a datelor din cadrul Teqului-beneficiar; 
3 .1.17. in cazul prevazut la p.3 .1.16., sa permita folosirea de catre Tertul-beneficiar a 
urmatoarelor informatii pentru constatarea contraventiilor administrative: 1. Informatii 
despre sistemul automatizat; 2. Informatii despre omologarea, verificarea metrologica, 
marcajul metrologic, certificarea sistemului automatizat; 3. inregistrare foto/video a 
autovehiculului ce se deplaseaza cu abateri de la prevederile Regulamentului circulatiei 
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rutiere, 4. Informatii privind viteza de deplasare a respectivului autovehicul, 5. Inregistrarile 
foto/video a placutelor de inmatriculare a autovehiculelor. 
3.1.18 sa elibereze facturi fiscale pentru serviciile prestate conform legislatiei. 

3.2. Prestatorul are dreptul: 

3 .2.1. sa aleaga liber modul de prestare a serviciilor in limitele Caietului de sarcini; 

3.2.2. sa primeasca toate platile conform prezentului Contract in cuantumul ~i terrnenele 
stabilite in Contract; 

3.3. Prestatorul nu este obligat: 

3.3.1. sa se afle in raporturi de subordonare fata de Autoritatea contractanta; 

3.3.2. sa execute prestatia personal, dar poarta raspundere pentru prestatia executaUi; 

3.4. Autoritate contractanta este obligata: 

3.4.1. sa efectueze toate platile conform prezentului Contract in cuantumul ~i terrnenele 
stabilite in Contract; 

3.4.2. in scopul de a nu crea obstacole in executarea de catre Prestator a obligatiilor sale, sa 
admita instalarea oricaror echipamente de monitorizare a traficului rutier in raza raionului 
Cantemir numai cu acceptul scris al Prestatorului; 

3.4.3. sa puna lunar la dispozitia Prestatorului informatia privind mijloacele bane~ti 

incasate din achitarea amenzilor care au fast aplicate cu ajutorul sistemelor automatizate ale 
Prestatorului in contul trezorerial de destinatie, lunar-de 2 ori pe luna: eel tarziu pana la data 
de 3 ~i respectiv data 17 a lunii premergatoare celei in care au fast prestate serviciile; 

3.4.4. sa obtina drepturile pentru folosirea spatiului destinat pentru montarea de catre 
Prestator a sistemelor automatizate ~i a retelelor de conectare; 

3.4.5. sa obtina toate autorizatiile, avizele ~i permisele necesare pentru montarea sistemelor 
automatizate ~i a retelelor de conectare; 

3.4.6. sa nu intervina in activitatea economica a Prestatorului; 

3.4. 7. sa execute toate cerintele legislatiei cu privire la inregistrarea, evidenta ~i celelalte 
proceduri referitore la achizitia publica a serviciilor contractate prin prezentul Contract. 
Autoritatea contractanta poarta raspundere pentru orice vicii juri dice ale Contractului ce tin de 
respectarea oricaror formalitati de incheiere a Contractului. 

3.5. Autoritate contractanta are dreptul 

3.5.6. sa efectueze inspectii asupra mersului lucrarilor de implementare a sistemelor 
automatizate; 

3.5. 7. sa beneficieze de serviciile prestate; 

4. Retributia: 
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4.l.Pentru prestarea serviciului previizut in p.3.1.16 ~i 3.1.17 din Contract, Autoritatea 
contractanta este tinuta sa achite Prestatorului o retributie In marime egala cu jumatate din 
valoarea lncasarilor parvenite din achitarea amenzilor, care au fost aplicate cu ajutorul 
sistemelor automatizate ale Prestatorului, In contul trezorerial de destinatie. 
Suma totala a Retributiei nu poate depa~i 2000000 lei incl. TV A (doua milioane lei incl. TV A), 
care se vor achita dupa cum urmeaza 30%- plata In avans, In termen de 10 zile de la intrarea 
contractului in vigoare, iar cealalta parte a sumei conform prevederilor p.4.2. ~i p.4.5. din 
Contract. 

4.2. Autoritatea contractanta achita Retributia lunar - de 2 ori pe luna in sume egale, pentru 
perioada ce s-a scurs. 

4.3. Achitarea se efectueaza de catre Autoritatea contractanta prin virarea mijloacelor la contul 
de decontare al Prestatorului. 

4.4. Actul privind serviciile prestate (Anexa 1) serve$te drept baza pentru lntocmirea de catre 
Prestator a facturii fiscale pentru perioada de referinta. 

4.5. Achitarile In cadrul prezentului Contract vor fi efectuate in decurs de eel mult 5 zile din 
data primirii de ditre Autoritatea contractanta a facturii fiscale de la Prestator, la care va fi 
ata$at Actul privind serviciile prestate 'in perioada de referinta. 

4.6. Autoritatea contractanta este de acord ca orice factura fiscala va fi considerata ca 
acceptata In vederea platii, cu exceptia cazului in care Autoritatea contractanta exprima orice 
obiectii cu privire la factura fiscala sau Actul privind serviciile prestate ~i transmite 
Prestatorului o notificare in acest sens in termen de eel mult 5 ( cinci) zile lucratoare de la data 
primirii de catre Autoritatea contractanta a facturii fiscale $i Actului privind serviciile prestate. 

4.7. Neconfirmarea de catre Autoritatea contractanta a primirii oricarei facturi fiscale, fie a 
Actului privind serviciile prestate nu va reprezenta o aparare viabila $i nu va fi considerata ca 
exonenlnd Autoritatea contractanta de raspundere privind indeplinirea obligatiilor ce ii revin in 
baza Contractului. 

4.8. 0 plata va fi considerata efectuata la data extrasului de cont emis de banca Prestatorului. 

4.9. In cazul in care orice obligatie de plata a AutoriHi.tii contractante asumata in baza 
Contractului nu va fi achitata integral, diferenta dintre suma datorata $i suma platita efectiv de 
catre Autoritatea contractanta va ramane prioritara la plata, iar penalitatile de intarziere 
acumulate, vor fi adaugate la factura fiscala pentru luna urmatoare. 

4.1 0. Autoritatea contractanta este de acord ca eventualele penalitati calculate Prestatorului sa 
poata fi compensate din contul retributiilor achitate Prestatorului. 

5. Termeni in Contract 

5.1. Contractu! se considera lncheiat la data semnarii acestuia de catre Paqi ~i intra in vigoare 
din momentul inregistrarii lui la Agentia Achizitii Publice. 
5.2. Contractu! este valabil pe parcursul a 3 ani. 
5.3. Prestatorul va instala sistemele automatizate in decurs de 60 zile din momentul in care va 
receptiona din partea Autoritatii contractante o scrisoare de confirmare a executarii 
prevederilor p.3.4.4. ~i 3.4.5. din Contract; 
5.4. Autoritatea contractanta va executa obligatiile previizute in p. p. 3.4.4. ~i 3.4.5. din 
Contract, in termen de eel mult 30 zile din momentul intrarii Contractului in vigoare. 
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6. Rezilierea Contractului 

6.1. Prezentul contract poate fi reziliat in baza unui acord bilateral sernnat de Parti. 
6.2. Daca una dintre Parti nu executa sau executa In mod necorespunzator o prestatie 

scadenta, cealalta Parte poate, dup~ expirarea rara rezultat a unui termen de remediere 
de 3 luni sa rezilieze unilateral Contractul. 

6.3. In cazu1 In care nu exista un motiv temeinic pentru reziliere din partea Prestatorului, 
acesta poate rezilia contractu! doar in a~a mod indit Autoritatea contractanta sa obtina 
pe o alta cale Prestatia care a fast achitata. 

7 .Responsabilitatea contractuaHi 

7 .1. Oricare dintre Pfu'ti raspunde pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale lara 
restrictii, nu doar in cazurile existentei dolului (intentia) sau culpei (imprudenta sau 
neglijenta). 
7.2. In cazul In care Autoritatea contractanHi nu executa in termenul stabilit obligatia stabilita 
in p.3.4.3. din Contract, Prestatorul este In drept sa suspende prestarea serviciilor prevazute in 
p.3.1.16 ~i 3.1.17. 
7.3. In cazul 'in care Autoritatea contractanta va incalca p.3.4.2. din Contract, acestuia i se va 
oferi un term en de remediere de 10 zile. Daca Autoritatea contractanta nu remediaza 
'incalcarea in termen, acesta va achita o penalitate in marirnea sumei cunmlative a mediei 
Retributiei totale (p.4.1. din Contract) pe ultimele 6 luni. 
7.4. in cazul executarii necorespunzatoare a prevederilor p. p. 3.4.4. ~i 3.4.5 din Contract, daca 
aceasta va duce Ia demontarea sistemului automatizat, Autoritatea contractanta va oferi 
Prestatorului o alta locatie coordonata de ambele Piifti pentru amplasarea sistemului 
automatizat. 
7.5. In caz de incetare anticipata (reziliere, rezo1utiune fie anulare) a contractului la cererea sau 
din vina Autoritatii contractante, acesta este dator sa achite in beneficiul Prestatorului o 
penalitate in marimea sumei cumulative a mediei Retributiei totale (p.4.1. din Contract) pe 
ultimele 6 luni , precum ~i sa pUlteasca Prestatorului retributia pentru prestatiile efectuate ~i sa 
repare prejudiciul cauzat prin reziliere, care nu poate fi mai mic decat volumul total al 
investitiilor ~i venitul ratat pentru perioada ramasa din valabilitatea Contractului. 
7.6. In cazul executarii tardive a obligatiilor indicate in p. 4.1. ~i 4.6. din Contract, Prestatorul 
este in drept sa suspende prestarea serviciilor prevazute In p.3 .1.16 ~i 3 .1.17, iar Autoritatea 
contractanta este obligata sa plateasca Prestatorului o penalitate in marime de 0,1 % din suma 
datorata pentru fiecare zi de intarziere. 
7.7: Yn cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare sau tardive a obligatiilor 
Prestatorului stipulate tn punctele 3 .1.3 ~i 5.3. din prezentul Contract, Prestatorul plate~te 
Autoritatii contractante o penalitate in marime de 100 lei pentru fiecare caz de neexecutare sau 
executare necorespunzatoare sau tardiva. 
7.8. Sumele de penalitate, prevazute In acest punct urmeaza a fi achitate ~i in cazul daca 
acestea substantial depa~esc valoarea prejudiciului cauzat. 

8. Confidentialitate. 

8.1.Fiecare Parte se obliga sa nu divulge informatia privind acest Contract, tara acordul 

prealabil exprimat In scris al celeilalte Paqi, ~i sa o utilizeze numai in scopurile executarii 
prezentului Contract. 

8.2.Fiecare Parte se obliga sa nu divulge, tara acordul prealabil exprimat in scris al celeilalte 

Paqi, informatia care poate fi recunoscuta ca secret comercial, obtinuta de Ia cealalta Parte In 
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procesul executarii prezentului Contract, ~i sa o utilizeze numat In scopurile executarii 
prezentului Contract. 

8.3. Obligatiile prevazute la punctele 8.1. ~~ 8.2. ale prezentului Contract nu se aplica 
informatiei: 

• Divulgate la solicitarea unor organe de stat competente, tacuta in conformitate cu 
legislatia in vigoare a Republicii Moldova; sau 

• Care este de domeniul public la momentul divulgarii; sau 
• Divulgate in cadrul unui proces judiciar intre Parti privind acest Contract; sau 
• Divulgate actionarilor/fondatorilor persoanelor cu functii de raspundere, salariatilor, 

reprezentantilor, agentilor consuJtantiJor, auditorilor, cedentilor, succesorilor ~i/sau 
lntreprinderilor afiliate ale Partii care sunt implicate In executarea prezentului Contract, 
referitor la care Partea va trebui: 
sa limiteze divulgarea informatie numai ci:itre cei ce au nevoie de ea pentru 
indeplinirea obligatiilor sale fata de Parte; 
sa asigure folosirea informatiei numai in scopurile nemijlocit legate de ceea pentru ce 
informatia este divulgata ~i nici pentru un alt scop; 
sa informeze toate aceste persoane privind obligatia lor de a pastra confidentialitatea 
informatiei in modul stabilit de prezentul Contract. 

9. Forta Majora. 

9.l.Fiecare din Parti se elibereaza de raspundere pentru neexecutare sau executare 
necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul Contract, daca aceasta se datoreaza 
circumstantelor de forta majora, ce au aparut dupa intrarea in vigoare a prezentului Contract, 
fiind rezultat al evenimentelor cu caracter exceptional, pe care Partea nu le-a putut prevedea, 
impiedica, nici inlatura in mod rezonabil. 

9.2.La circumstante de forta majora se atribuie evenimente mai presus de vointa Paqii, ce nu 
pot fi influentate de aceasta, ~i anume: actiuni militare de orice caracter, revolutii, sabotaje, 
dezordini civile, banditism, piraterie;calamitati naturale, , epidemii, epizootii, carantine; 
explozii, incendii, boicot, orice greve, ocupatii de 'intreprinderi sau teritorii; alte evenimente 
ce se produc fi.ira vointa Partii. 

9.3. Partea care invoca circumstante de forta majora este obligata sa notifice cealalta Parte 
privind aceste circumstante, prin fax sau scrisoare recomandata cu aviz de primire, in termen 
de 10 (zece) zile din momentul producerii acestor circumstante, prezentand certificatul care 
atesta forta majora, eliberat de Camera de Comert ~i Industrie. 

9.4.Notificarea circumstantelor de forta majora trebuie sa contina date despre caracterul 
acestor circumstante, efectele lor asupra executarii obligatiilor ~i termenul de executare a 
obligatiilor. 

9.5.Dupa incetarea actiunii circumstantelor de forta majora susmentionate Partea, care 
pretinde la eliberarea de raspundere, este obligata sa informeze in term en de 1 0 zile cealalta 
Parte, prin fax sau scrisoare recomandata cu aviz de primire, despre incetarea fortei majore, 
prezentand certificatul care atesta forta majora, eliberat de Camera de Comert ~i Industrie. 
Concomitent Partea comunica termenul, in care va fi executata obligatia. Acest termen nu 
poate depa~i termenul de executare stabilit in prezentul Contract. 
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9.6.Temeiurile de eliberare de raspundere produc efecte din momentul aparitiei 
circumstantelor de forta majora, ce impiedica executarea obligatiei, pana Ia incetarea actiunii 
circumstantelor de forta majora. Daca notificarea despre producerea sau incetarea actiunii 
circumstantelor de forta majora a fost expediata cu incalcarea termenului, temeiurile de 
eliberare de raspundere produc efecte din momentul primirii notificarii pana la incetarea de 
fapt a actiunii circumstantelor de forta majora. 

9.7.Daca Partea, care pretinde la eliberarea de raspundere, nu notifica cealalta Parte despre 
producerea sau incetarea actiunii circumstantelor de forta majora sau o notifica cu incalcarea 
termenului, ea repara prejudiciul cauzat celeilalte Paqi prin nenotificare sau notificare cu 
intarziere. 

9.8.in caz de aparitie a circumstantelor de forta majora termenul de executare a obligatiilor 
din prezentul Contract se amana pe perioada actiunii acestor circumstante. In aceasta perioada 
cealalta Parte este in drept sa suspende executarea obligatiilor sale din prezentul Contract. 

9.9.Daca circumstantele de forta majora vor actiona mai mult de 3 luni, prezentul Contract 
poate fi reziliat de oricare din Paqi, in~tiintand cealalta Parte prin scrisoare recomandata cu 
aviz de primire. In acest caz nici una din Parti nu este in drept sa ceara repararea prejudiciului, 
cauzat prin reziliere. Daca actiunea circumstantelor de forta majora va inceta inainte de 
expirarea termenului indicat, Paqile vor relua executarea obligatiilor din prezentul Contract cu 
respectarea conditiilor stabilite in acesta. Daca notificarea despre incetarea actiunii 
circumstantelor de forta majora nu a fost expediata sau a fost expediata cu incalcarea 
termenului, Partite vor relua executarea obligatiilor din prezentul Contract incepand cu data 
incetarii de fapt a actiunii circumstantelor de forta majora. 

9.IO.in cazul In care astfel de evenimente vor surveni, paqile se angajeza de buna credinta sa 
ia toate masurile rezonabile in scopul de a continua executarea prezentului Contract. 

10. Modul de examinare a litigiilor 

1 0.1. Litigiile ce eventual pot sa a para 'intre parti in procesul executarii contractului vor fi 
solu~ionate in prealabi l In mod amiabil. 
1 0.2. In cazuJ in care in procesul de solutionare amiabila Partile nu ajung Ia o intelegere de 
tran~are a litigiului , acesta va fi supus judeditii in cadrul sistemului judiciar aJ Republicii 
Moldova, conform legislatiei RM, cu prezentarea obligatorie in instanta a confirmarii respectarii 
procedurii de solut:ionare prealabilii a litigiului. 

11. Notificarile. Contactele de Corespondenta a Partilor 

11.1. Toate notificarile, scrisorile, cererile sau alte comunicari care se dau sau se efectueaza in 
temeiul acestui Contract vor fi efectuate in scris, J'n limba romana. 
11.2. Toate notificarile, scrisorile, cereriJe sau alte comunicari vor fi trimise Paqii careia ii sunt 
adresate prin scrisoare recornandata cu confirrnare de primire sau prin fax la adresa numarului de 
fax sau la adresa de e-mail sau la sediul Paqii dupa cum se mentioneaza in p.l1.4. 
11.3. 0 notificare, scrisoare cerere sau alta comunicare va fi considerata ca fiind transmisa la data 
semnarii de catre destinatar pe confirmarea de primire mentionata pe avizul po~tal, daca a fost 
efectuata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; data mentionata pe raportul de 
confirmare generat de fax daca a fost trimisa prin fax; data de expediere a e-mail-ului daca a fost 
expediata prin email. 
11.4. Orice actiune, exprimare de vointa, consimtamant, coordonare, aprobare, accept, oferta, 
conform Contractului se considera valida daca este efectuaHi sub semnatura privata a 
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administratorului/pre~edintelui raionului dupa caz, fie a unor persoane care dispun de 
imputernicirile acordate in conformitate cu legea cu informarea celeilalte Paqi ~i numai daca sunt 
efectuate la una dintre urrnatoarele adrese sau cai de comunicare: 

Presta tor: 
" SRL "MIDLAND ENGINEERING" __ , cu sediul in Republica Moldova, mun. Balti, str. 31 
august, _];y__, __ , MD-3100, fax: (231) 88833, email: __ @ __ _ 

Autoritatea contractanHi: 
Consiliul Raional Cantemir, cu sediul in Republica Moldova, r-nul Cantemir, or. 

Cantemir, MD-7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, tel. (0273)2-26-50, email: 

12. Dispozitii finale. 

12.1. Prezentul Contract este intocmit in limba romana in 3 (trei) exemplare, toate exemplare1e 
aviind putere juridica egala. 
12.2. Toate modificarile, completarile ~i anexele la prezentul Contract sunt parte integranta a 
lui ~i au putere juridica egala cu Contractu!, daca sunt perfectate in scris, sernnate de 
reprezentantii imputemiciti ai Paqilor ~i sunt confirmate prin sigiliile/~tarnpilele Piiftilor. 
12.3. Denumirile ~i numerotatia articolelor Contractului sunt utilizate pentru asigurarea 
comoditatii ~i nu influenteaza continutul sau interpretarea articolelor prezentului Contract. 
12.4. In cazul reorganizarii, schimbarii sediului, IDNO, numere1or telefoanelor de contact, 
faxului sau altar date care sunt indicate in prezentul Contract, Partea la care au aparut aceste 
schimbari este obligata sa informeze pe cealalta Parte despre acestea in decurs de 24 de ore din 
momentul aparitiei schimbarilor. 

13. Declaratiile partilor privind valabilitatea Contractului. 

13 .1. Paqile de clara ca reprezentantii lor, care sunt indicati in Prearnbulul, beneficiaza de toate 
imputemicirile necesare pentru a sernna prezentul Contract ~i ca manifestarea lor de vointa de 
a incheia ~i de a executa prezentul Contract este manifestarea de vointa directa a Partilor, in 
caz contrar, persoana fizica care a sernnat contractu! i~i asuma responsabilitate nelimitata 
pentru prejudiciul produs ca urmare a declararii nulitatii contractului, in calitate de subiect al 
dreptului civil, tara a putea invoca orice fel de limitari, inclusiv ce tin de regimul juridic intern 
al responsabilitatii rnateriale conform legislatiei muncii. 
13.2. Piiftile declara despre !ipsa a oricaror restrictii sau interdictii, care rezulta din normele 
documentelor de constituire, regularnentele interne sau alte docurnente de acest gen sau din 
normele altar contracte sau orice documente juridice, pentru sernnarea sau executarea a 
prezentului Contract. 
13 .3. Paqile declara despre prezenta tuturor conditiilor necesare valabilitatii prezentului 
Contract, inclusiv ~i: 

a) Consimtamantul de a incheia prezentul Contract provine de la persoanele cu 
discernamant, este exprimat cu intentia de a produce efectele juri dice ~i nu este viciat. 

b) Manifestarea de vointa a fiecarei dintre Paqi pentru a incheia prezentul Contract a 
fast adusa in modul cuvenit Ia cuno~tinta celeilalte Paqi ~i continutul manifestarii de 
vointa a fiecarei dintre Parti este clar ~i cunoscut pentru cealalta Parte. 

c) Obiectul prezentului Contract este legal, se afla in circuitul civil ~i este determinat sau 
eel putin deterrninabil prin specia sa. 

d) Cauza al prezentului Contract nu contravine legii, bunelor moravuri ~i ordinii publice. 
e) Prezentul contract este incheiat in forma necesara conform normelor al Codului Civil. 
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IN CONFIRMAREA ACESTUI FAPT PREZENTUL CONTRACT A FOST SEMNAT 
IN MODUL CORESPUNZATOR DE CATRE PARTI: 

Datele jurid ice, po~ta le ~i bancare ale Partilo r: 

Prestatorul 
SRL "MIDLAND ENGINEERING" 
Adresa po~taUi:MD-3100, mun. Balti, str. 31 
August 2v 
Telefon: 078800878 
Cont de decontare: 2224710SV68225577100 
Banca: BC "Mobiasbanca- Group Societe 
Generale"SA fil ll Ba'lti 
Adresa po~tala a biincii: mun. Chi~inau 
Cod: MOBBMD22 ....-.; .. ..... ::--.. 

Semnaturile partilor ~/;{ 11 1 c.t O.\~tl~~ 

~~Lr c~;Y -....:.:.f...·.,;:-;-•• • ,...,......-
I 

Autoritatea contractanta 
Consiliul Raional Cantemir 
Adresa po~taHi: MD-7301, or. Cantemir, str. 
Trandafirilor 2 
Telefon: (0273)2-26-50 
Cont de decontare: 220120092149833 
Banca: Ministerul Finantelor, T rezoraria TeritoriaBi 
Cantemir 
Adresa po~tala a biincii: or. Cantemir 
Cod: TREZMD2X ... .... . 
Cod fiscal: 10076010);,<Y2?1"5:~!-..';l'N~ 

' ' ' I I 1• ~ ~ ~ ~.~ 
\ I , ' \ , I"'N , iJ !1. 1:1 

Contabil 
Inregistrat: nr. 
Trezoreria 
Data: 
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Anexa Nr. 1 
La Contractu! de achizitionare a serviciilor 

de monitorizare a traficului rutier 
Nr._din _ _ _ 

Act privind serviciile prestate 

" data"\ luna anul fntocmirii 
f?r. _ _ _ _ 

I 

Perioadt prestllrii serviciilor : 

Locurile care au fost monitorizate : 

Cantitatea de Automobile illregistrate s-au deplasat cu abateri de la Regulamentul Circulatiei 
Rutiere : 

Volumulincasarilor la buget: lei . 

Costul serviciilor de monitorizare : 1000 lei tara TV A ; 

Costul serviciilor pentru procesare informatiilor privitor Ia autovehiculele ce s-au deplasat cu 
abateri de la Regulamentul Circulatiei Rutiere : lei incl. TV A. 

I 
I 

PREST4TOR 
I 

Administrator 



ACT 

Anexa Nr. 3 
Ia Contractu! Nr.l-Mr din 04.12.2013 

de achizitionare a serviciilor de 
monitorizare a traficului rutier 

DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR 

conform Contractu! Nr.1-Mr din 04.12.2013 de achizitionare a serviciilor de 
monitorizare a traficului rutier 

, _j[}_" 03 201£ or.Cantemir 

Furnizorul de bunuri I Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta 
MIDLAND ENGINEERING SRL, Consiliului Raional Cantemir, cu sediul In MD-
reprezentata prin ALEXANDR DIACIUC, 7301, str. Trandafirilor, 2, or. Cantemir, 
care actioneaza In baza statutului, denumita In Republica Moldova, 

continuare Prestator, IDNO 1013602004098 reprezentat prin Pre~edintele raionului, dl 
Andrei Mala~evschi, denumit In continuare 
Autoritate contracta nta, 

pede o parte, pe de alta parte, 

Numite colectiv "Partile" ~i individuai"Partea", In calitatea lor de Parti ale Contractului Nr. 1-Mr din 

"04".12.2013 de achizitionare a serviciilor de monitorizare a traficului rutier, denumit In continuare 

,Contract" ~i In conformitate cu p.2.1.1. ~i p.3.1.2. din Contract, au lncheiat prezentul Act cu privire 

Ia urmatoarele: 

In scopul monitorizarii traficului din raionul Cantemir prin lnregistrarea foto/video, prin intermediul 

echipamentelor tehnice mobile, Prestatorul de servicii transmite In exploatare Consiliului raional 

Cantemir un autoturism dotat cu echipament tehnic mobil pentru monitorizarea ~i depistarea 

autovehiculelor ce se deplaseaza, cu abateri de Ia prevederile Regulamentului circulatiei rutiere, cat 

~i a stationarii/parcarii neregulamentare. 

Perioada de exploatare- pana Ia incetarea Contractului. La incetarea aqiunii Contractului, Bunurile 

transmise se vor restitui prin act de predare-primire. 

1. Receptionarea Bunurilor 
Prin prezentul Prestatorul Serviciilor transmite Autoritatii Contractante In folosinta ~i posesiune 
temporara Bunurile conform tabelului, iar Autoritatea Contractanta receptioneaza Bunurile dupa 

cum urmeaza: 

N/o Marca, modelul Numarul VIN Anul de Numarul de 

autoturismului fabrica~ie 1nmatriculare 

1. Dacia Logan Sedan UU14SDAG452249537 2015 CSK 437 

culoare ALB 



Echipamentul de monitorizare Nr. de serie a echipamentului 
MPH BEE Ill K Band 
Procesor model BEE CPU 991110 BEE111000058 

Monitor model BEE 991068 BEE106800589 

Radar 991063 ROM106300539 

2. Examinarea Bunurilor transmise 
Autoritatea Contractanta a examinat In detalii Bunurile transmise de catre Prestatorul de servicii, ~i 
prin prezentul constata ca Bunurile transmise se afla In conditii funqionale. 
Vicii ~i abateri nu au fest depistate. 

DREPT MARTURIE A CELOR EXPUSE MAl SUS, Partile au semnat prezentul Act In doua exemplare In 
limba romana, prin intermediul Partilor indicate mai jos. 

PRESTA TOR 

Midland Engineering SRL 

. •, ;,·,· .-~ 

-· _, __.-· 



ACT 

Anexa Nr. 2 
Ia Contractu! Nr. 1-Mr din 04.12.2013 

de achizitionare a serviciilor de 
monitorizare a traficului rutier 

DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR 
conform Contractu! Nr. 1-Mr din 04.12.2013 de achizitionare a serviciilor de 

monitorizare a traficului rutier 

Prestatorul de servicii 
"Midland Engineering" SRL, cu sediul In Republica 

Moldova, mun. Chi~inau, bd. Stefan eel Mare si Sfint, 

67 ,_ of. 402, MD-2001, IDNO 1013602004098, In 

Or. Cantemir 

Autoritatea contractanta 
Consiliului Raional Cantemir, cu sediulln Republica 
Moldova, r-nul Cantemir, or. Cantemir, str. 
Trandafirilor 2, MD-7301, 

persoana Administratorului, d-lui Alexandr Diaciuc, aici reprezentat prin Pre~edintele raionului, dl Andrei 
Mala~evschi, denumit In continuare Autoritate 

~i In continuare Prestatorul de servicii, contractanta, 

Pede o parte 
Pe de alta parte, 

Numite colectiv "Partile" ~i individual "Partea", In calitatea lor de Parti ale Contractului Nr. 1-MR 

din 04.12.2013 de achizitionare a serviciilor de monitorizare a traficului rutier, denumit In 

continuare ,Contract" ~i In conformitate cu p.2.1.2. ~i p.3.1.2. din Contract, au lncheiat prezentul 

Act cu privire Ia urmatoarele: 

1. Receptionarea Bunurilor 
Prin prezentul Prestatorul Serviciilor transmite Autoritatii Contractante In folosinta ~i posesiune 
temporara Bunurile conform tabelului, iar Autoritatea Contractanta receptioneaza Bunurile dupa 
cum urmeaza: 

Echipamentul foto/video Nr. de serie a echipamentului Locul insta lArii 

Sis tern A vtouragan BC Nr.VSTV11638; s. Gote~ti 
S-CT-GT-1 BC Nr.VSTV11644. 

2. Examinarea Bunurilor transmise 
Autoritatea Contractanta a examinat In detalii Bunurile transmise de catre Prestatorul de servicii, 
~i prin prezentul constata ca Bunurile transmise se afla In conditii functionale. 
Vicii ~i abateri nu au fost depistate. 

DREPT MARTURIE A CELOR EXPUSE MAl SUS, Partile au semnat prezentul Act In doua exemplare 
In limba romana, prin int~rmediul Partilor indicate mai jos. 

PRESTA TOR AUTORITATEA CON-.:n..~\tr"T 

Consiliul raional Ca 

AdministratorlP/ 



Anexa Nr. 2 
Ia Contractu! Nr. 1-Mr din 04.12.2013 

de achizitionare a serviciilor de 
monitorizare a traficului rutier 

ACT I 
DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURI .OR 

conform Contractu! Nr. 1-Mr din 04.12.2013 de achizit ionare a serviciilor de 

monitorizare a traficului ru tie1 

«)j;L» 0} 201.{ Or. Cantemir 

Prestatorul de servicii 
"Midland Engine1ering" SRL, cu sediul In Republica 

Moldova, mun. Chi$inau, bd. Stefan eel Mare si Sfint, 

67, of. 402, MD-2001, IDNO 1013602004098, In 

persoana Administratorului, d-lui Alexandr Diaciuc, aici 

~i In continuare Prestatorul de servicii, 

Pede o parte 

Autoritateail contractanta 

C:onsiliului ~· aional Cantemir, cu sediulln Republica 
Moldova, r-nul Cantemir, or. Cantemir, str. 
Trandafiri lo 11 2, MD-7301, 
reprezenta~ prin Pre~edintele raionului, dl Andrei 
Ma la~evsch, denumit In continuare Autoritate 
contractant ~ , 

Pe de alta p~ rte , 

Numite colectiv "POr!ile" ji individual "Partea", in calitatea lor ~e POr!i ale Contractului Nr. 1-MR 

din 04.12.2013 de achizitionare a serviciilor de rnonitori zaf~ a traficului rutier, denumit In 

continuare " Contract" ~i In conformitate cu p.2.1.2. ~i p.3.1.2. 
1 
in Contract, au lncheiat prezentul 

Act cu privire Ia urmatoarele· 

1. Receptionarea Bunurilor 
Prin prezentul Prestatorul Serviciilor transmite Autoritatii Con racta nte In folosinta ~i posesiune 
temporara Bunurile conform tabelului, iar Autoritatea Contrad anta receptioneaza Bunurile dupa 

v I 

cum urmeaza: 

Echipamenrul few/video 

Sistem A vtouragan 
S-CT-GT-1 

Nr. de serie a echlpamenrului 

BC Nr.VSTV11638; 

BC Nr.VSTV11644. 

2. Exarninarea Bunurilor transmise 

Locul~rti 



ACT 

Anexa Nr. 3 
Ia Contractu! Nr.l-Mr din 04.12.2013 

de achiziiionare a serviciilor de 
monitorizare a traficului rutier 

DE PREDARE-PRIMIRE A BUNU R LOR 
conform Contractu! Nr.1-Mr din 04.12.2013 de achJ7itionare a serviciilor de 

monitorizare a trc:1ficului rut i . r 

11 Jo /1 0'2 201.2: 

Furnizorul de bunuri I Prestatorul de servicii 
MIDLAND ENGINEERING SRL, 
reprezentata prin ALEXANDR DIACIUC, 
care actioneaza In baza statutului, denumita In 

continuare Prestator, IDNO 1013602004098 

pe de o parte, 

or.Cantemir 

A . ~. y utontatea 'i1ontractanta 
Consiliului R~ional Cantemir, cu sediul In MD-
7301, str j randafirilor, 2, or. Cantemir, 
Republica M~ldova, 

reprezentat l1 prin Pre~edintele raionului, dl 
Andrei Mal~ ~evschi, denumit In continuare 

Auto ritate c 1 ntracta nta, 

pe de alta pal te, 

Numite colectiv "Partile" ~i individuai"Partea", In calitatea lor de Parti ale Contractului Nr. 1-Mr din 

"04".12.20:13 de achizitionare a serviciilor de monitorizare a trJ icului rutier, denumit In continuare 

"Contract" ~i In conformitate cu p.2.1.1. ~i p.3.1.2. din Contrac~ au lncheiat prezentul Act cu privire 

Ia urmatoarele: 

Tn scopul monitorizarii traficului din raionul Cantemir prin ln reglstrarea foto/video, prin intermediul 

echipamentelor tehnice mobile, Prestatorul de servicii tra nsll ite In exploatare Consiliului raional 

Cantemir un autoturism dotat cu echipament tehnic mobil Jentru monitorizarea ~i depistarea 

autovehiculelor ce se deplaseaza, cu abateri de Ia prevederile R ~gulamentului circ:ulatiei rutiere, cat 

~i a station;3rii/parcarii neregulamentare. 

Perioada de exploatare- p~lna Ia lncetarea Contractului. La lnceta rea actiunii Contractului, Bunurile 

transmise se vor restitui prin act de predare-primire. 

1. Receptionarea Bunurilor 
Pnn prezentul Prestatorul Serviciilor transm1te Autoritatii Co ~tractante In folos1nta ~~ poses1une 
temporara Bunurile conform tabelului, iar Autoritatea Contra.' tanta receptioneaza Bunurile dup;3 

cum urmeaza: I 

N/o Marca, modelul Numarul VIN Anul de I Numarul de 
autoturismului fabricarie inmatriculare 

1. Dacia Logan Sedan UU14SDAG452249537 2015 

I 

CSK 437 
culoare ALB 



Echipamentul de monitorizare Nr. de serie a echipamentului 
MPH BEE Ill K Band 
Procesor model BEE CPU 991110 BEE111000058 

Monitor model BEE 991068 BEE106800589 

Radar 991063 ROM106300539 

2. Examinarea Bunurilor transmise 
v A .. 

Autontatea Contractanta a exammat m detal11 Bununle transmrse de d\tre Prestatorul de servicii, ~i 

prin prezentul constata ca Bunurile transmise se afla In conditii unctionale. 
Vicii ~i abateri nu au fost depistate. 

DREPT MARTURIE A CELOR EXPUSE MAl SUS, Partile au sem na prezentul Act In doua exemplare In 

limba romana, prin intermediul Partilor indicate mai jos. 

PRESTA TOR 

Midland Engineering SRL 

Pre~edint -
..J 

Andrei M I EIJlW~«\ 


