Contract de prestare servicii
Nr. __________

din ____________

Noi, subsemnații, A.O. “Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova”, denumită
în continuare – CNSM, în cadrul căruia activează Laboratorul Controlul Factorilor de Risc (LCFR),
cu numărul de înregistrare LÎ -_____, reprezentată legal prin Președintele dl. Oleg BUDZA,
care acționează în baza Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Statutului Asociației,
înregistrate la Ministerul Justiției, cu numărul de identificare 3980, pe de o parte, (numită
«Executor») şi ______________________ (în continuare «Beneficiar») reprezentat legal de către
dl (dna)______________________________ în post de________________, acționând în baza,
statutului întreprinderii respective, pe de altă parte, am încheiat prezentul contract după cum
urmează:

1. Obiectul contractului
1.1. „Beneficiarul” solicită, iar „Executorul” îşi asumă să execute prin Cererea nr._______ din
_____________în condițiile stabilite de prezentul contract şi de documentele LCFR:
1.1.1. Colectarea informațiilor şi efectuarea încercărilor/măsurărilor instrumentale în
conformitate cu anexa nr.1 al prezentului contract.
1.1.2. Elaborarea rapoartelor de încercare/măsurare a factorilor fizici efectuate de laborator.
1.1.3. Estimarea rezultatelor măsurărilor/evaluărilor de laborator.
1.1.4. Termenul de executare a lucrării de către Executor constituie 90 zile din data semnării
contractului şi prezentării de către Beneficiar a documentelor și informațiilor respective
conform cererii de solicitare a măsurărilor.
1.1.5. Executorul va efectua toate lucrările, în termenul convenit, începând de la data semnării
prezentului Contract. Lucrările se vor considera executate la data obținerii Rapoartelor de
încercare/măsurare cu rezultatele de laborator.
1.1.6. Executorul declară şi garantează Beneficiarului că deţine toate licenţele şi permisiunile
necesare pentru executarea obiectului prezentului Contract şi se obligă să menţină toate
licenţele în vigoare (prin intermediul înnoirii, prelungirii etc.) pe tot parcursul valabilității
prezentului Contract.
2. Obligațiile şi drepturile pârților:
2.1. LCFR din cadrul CNSM se obligă:
să demareze lucrările imediat după semnarea prezentului Contract şi primirea informațiilor și
documentelor necesare pentru efectuarea măsurărilor în conformitate cu anexa nr.1 a
prezentului contract în termenul prevăzut în p. 1.1.4 din prezentul contract;
2.1.1. să informeze imediat Beneficiarul despre orice obstacole, care stopează sau complică
efectuarea lucrărilor;
2.1.2. de a înștiința în formă scrisă (e-mail) Beneficiarul despre finisarea lucrărilor;
2.1.3. să transmită lucrările executate Beneficiarului în baza procesului-verbal de recepție semnat de
ambele părți contractante.
2.1.4. să respecte alte obligații stipulate de prezentul Contract.
2.1.5. În cazul adoptării deciziei de a refuza emiterea raportului de încercare/măsurare, în termen de 3
zile să informeze în scris Solicitantul cu expunerea cauzelor refuzului.
2.1.6. Să nu divulge informațiile, declarate confidențiale de către Solicitant, devenite cunoscute în
procesul efectuării lucrărilor;
2.1.7. Să asigure deplina confidențialitate asupra tuturor informațiilor obținute pe parcursul
procesului de efectuare a lucrărilor, declarate confidențiale de către Solicitant şi să nu dezvăluie
informații cu caracter confidențial pârților terțe fără consimțământul scris al Solicitantului, cu
excepția cazurilor în care legea prevede ca astfel de informații să fie dezvăluite fără un astfel de
consimțământ.
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2.1.8. Să notifice Beneficiarului modificările Documentelor Normative (DN) referitor la condițiile de
măsurare/evaluare şi să solicite, după necesitate, verificări suplimentare privind corespunderea
nivelului factorului investigat noilor cerințe a DN modificate.
2.2. Solicitantul se obligă:
2.2.1. Să prezinte în LCFR toate informațiile și documentele necesare pentru încercări.
2.2.2. La cererea Laboratorului să asigure punerea în funcțiune sau deconectarea sistemelor,
utilajului, echipamentului pentru efectuarea încercărilor/măsurărilor și evaluarea corectă a
factorului investigat.
2.2.3. Să asigure accesul specialiștilor laboratorului în încăperile unde se solicită efectuarea
măsurărilor.
2.2.4. Să îndeplinească întotdeauna cerințele pentru măsurare/evaluare stipulate în procedurile de
măsurare şi cerințele față de procesul tehnologic, inclusiv implementarea modificărilor adecvate
atunci când acestea sunt comunicate de LCFR.
2.2.5. Să asigure prin înregistrări şi dovezi operațiunile și timpul de expunere (a lucrătorului/lor) la
factorul investigat (fotografia zilei de lucru).
2.2.6. Să primească echipa de măsurare/evaluare, să colaboreze cu aceasta şi să asigure toate
condițiile necesare pentru desfășurarea măsurării/evaluării (dacă este cerută), inclusiv să
furnizeze toate documentele şi înregistrările, pentru examinare şi accesul la utilajul,
echipamentul relevant, la sediu, la personal şi la subcontractorii clientului cu scopurile evaluării.
2.2.7. Să pună la dispoziția echipei de evaluare informația necesară pentru investigarea reclamațiilor
privind condițiile de mediu și de muncă (Extras din Registrul Reclamațiilor, modul de tratare a
acestora precum şi rezultatul finalizării).
2.2.8. Să permită participarea la evaluare a observatorilor din partea OSP, reprezentanții Centrelor
Sindicale Național-Ramurale (la necesitate).
2.2.9. Să nu utilizeze rezultatele măsurărilor într-o astfel de manieră, încât să discrediteze LCFR, şi
nu facă nici o declarație referitoare la condițiile de sale ocupaționale/ambientale, pe care LCFR
o poate considera înșelătoare sau neautorizată.
2.2.10. În cazul când furnizează copii ale documentelor de măsurare/evaluare lucrătorilor săi,
organizațiilor statale de control (rapoarte de încercare/măsurare), să reproducă documentele în
întregime şi sa le autentifice prin stampila umeda, sau să le autentifice de către LCFR şi să
păstreze înregistrări privind difuzarea acestor copii.
2.2.11. Să nu folosească în mod abuziv, raportul de încercare/măsurare şi să se conformeze cu toate
cerințele legale la utilizarea acestora.
2.2.12. Să se conformeze cerinţelor LCFR, atunci când face referire la evaluarea condițiilor sale în
mijloace de comunicare, cum ar fi documente, broșuri sau materiale publicitare.
2.2.13. Să păstreze înregistrări a tuturor reclamațiilor primite de la membrii de sindicat, referitoare la
conformitatea mediului de producție cu cerințele legale şi să facă disponibile aceste înregistrări
LCFR, atunci când sunt solicitate.
2.2.14. Să întreprindă acțiuni adecvate cu privire la astfel de reclamații şi la orice deficiențe ale
condițiilor de muncă și mediu, care afectează conformitatea cu cerințele legale. Să documenteze
toate acțiunile întreprinse.
2.2.15. Să informeze în timp util echipa de măsurare/evaluare a LCFR asupra condițiilor particulare
privind accesul şi modul de desfășurare a activităților de măsurare/evaluare la sediu/locații/
locuri de lucru, care vor fi vizitate sau privind amânarea procesului de măsurare/evaluare pentru
o perioadă de timp cu indicarea motivelor.
2.2.16. Să se informeze prin intermediul site-ului http://sindicate.md cu privire la modificările
efectuate de către LCFR referitoare la serviciile acordate.
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2.3.
LCFR din cadrul CNSM are dreptul:
2.3.1. Atunci când legea prevede, LCFR are dreptul să dezvăluie unei terțe părți informaţiile
obținute în cursul activităților de laborator, referitoare la măsurări/evaluări, fără consimțământul
scris al „Solicitantului”. În asemenea cazuri, LCFR se obligă să informeze „Solicitantul” despre
informaţiile furnizate conform prevederilor legale.
2.4.
Solicitantul are dreptul:
2.4.1. Să solicite informații suplimentare şi explicațiile necesare privind procedura de
măsurare/evaluare a factorului fizic, locului de lucru etc.
2.4.2. Să negocieze data exactă pentru desfășurarea procesului de măsurare/evaluare în limitele
prevăzute de procedurile LCFR.
2.4.3. Să refuze componența echipei de măsurare/evaluare în baza motivelor prezentate în scris
conducerii CNSM.
2.4.4. Să solicite declarații scrise privind păstrarea confidenţialităţii, respectării dreptului de
proprietate industrială, proprietate intelectuală a organizației sau a beneficiarilor/clienților săi de
la membrii echipei de evaluare.
2.4.5. Să solicite echipei de evaluare a LCFR respectarea regulamentelor interne proprii, pe
perioada desfășurării evaluării la sediu şi alte locații apartenente acestuia.
2.4.6. Să solicite echipei LCFR explicații pentru neconformitățile constatate pe parcursul procesului
de măsurare/evaluare.
2.4.7. Să facă reclamații sau apeluri la rapoartele, deciziile LCFR considerate incorecte.
2.4.8. În termenul de păstrare a raportului de încercare/măsurare conform cerințelor SM al LCFR,
să solicite de la CNSM, LCFR şi să obțină copii autentificate a raportului de încercare/măsurare.
3. Relațiile financiare
3.1. Lucrările de măsurare/evaluare a factorilor fizici în mediul ocupațional în care activează
membrii de sindicat se efectuează gratis.
4. Responsabilitatea pârților
4.1. CNSM poartă responsabilitate pentru veridicitatea rezultatelor măsurărilor/evaluărilor efectuate.
4.2. Solicitantul poartă responsabilitate pentru autenticitatea materialelor și informațiilor prezentate
la CNSM.
4.3. În cazul neîndeplinirii cerințelor conform p. 2.2, cererea de solicitare a măsurărilor şi contractul
de executare a lucrărilor se anulează.
5.

Rapoartele de încercare/măsurare şi copiile autentificate sunt proprietatea CNSM.

6.

Litigiile se rezolvă conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.

Condițiile prezentului contract pot fi modificate numai cu consimțământul ambelor părți.

8.

Contractul este întocmit în două exemplare, fiecare având aceiași putere juridică.

9.

Prezentul contract întră în vigoare din data semnării lui de ambele părți şi este valabil
până la expirarea termenului de îndeplinire și predare a lucrărilor sau până la data
comunicării Solicitantului despre refuzul efectuării măsurărilor, dar nu mai mult de 3 ani.

10. Rechizitele părților:
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1. A.O. „Confederația Națională a
Sindicatelor din Moldova”,
2. Adresa juridică:
MD-2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989,
nr. 129,
telefon:
266-502, fax:
234-508, e-mail:
office@cnsm.md
web site: www.sindicate.md,
3. Rechizite bancare:
BC „Victoriabanc” S.A., filiala nr. 3, mun. Chișinău
Cont bancar: VICBMD2X416
Cod fiscal: 42323019
Cod TVA 0505259
Cod IBAN: MD82VI022240300000046MDL,
MD15VI022240300000101USD,
MD15VI022240300000107EUR.

<Denumirea Solicitantului
adresa, telefoane şi rechizitele bancare a
întreprinderii solicitant>

<numele conducătorului

Oleg BUDZA

întreprinderii solicitant><funcţia >

Președinte

L.S.

L.S.
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