
UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE  

„Constantin STERE”  

 

 

 CONTRACT Nr. __________ 

pentru achiziționarea serviciilor educaționale de mică valoare 

 

 ”03” octombrie 2022        mun. Chișinău 

 

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene “Constantin Stere” în persoana 

Rectorului, doctor habilitat, profesor universitar Gheorghe AVORNIC denumit în continuare 

”PRESTATOR”, pe de o parte și __________________________________________________ 
                                 (nume, prenume) 

 _________________________________________________________ denumit(ă) în continuare 
                               (instituția, localitatea) 

denumit(ă) în continuare ”BENEFICIAR”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare 

”PĂRȚI”), au încheiat prezentul Contract referitor la prestarea serviciilor educaționale: Stagii de 

Formare Profesională Continuă (conform Anexei nr.1), denumite în continuare SERVICII. 

1. PRESTATORUL își asumă obligația de a presta și a certifica, iar BENEFICIARUL – 

de a recepționa și achita serviciile educaționale prevăzute în specificația din prezentul Contract. 

2. Prestarea serviciilor educaționale se efectuează în perioada 03.10.2022 - 03.12.2022. 
 

3. Costul serviciilor educaționale prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei 

moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract. 

4. Suma totală a prezentului Contract constituie _________________________ 
(suma cu cifre și litere, fără  TVA) 

5. Achitarea se efectuează prin transfer. 

 6. Suma contractului poate fi modificată conform legislației în vigoare. 

 7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția 

înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii în caz de încălcare a 

clauzelor Contractului de către una dintre PĂRȚI. 

 8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către 

PĂRȚI pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia , se va supune 

soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldovei. 

 9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul 

când se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord Adițional, care intră în vigoare la data 

semnării acestuia de către PĂRȚI. 

 10. PĂRȚILE poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică. 

 12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare de la data semnării lui de 

către PĂRȚI, fiind valabil până la 03.12.2022. 

13.  Declar pe propria răspundere că în ultimii trei ani de studii nu am beneficiat de Stagii 

de Formare Profesională Continuă achitate din contul MEC. 



14.  Achitarea serviciilor de Formare Profesională Continuă se face din contul 

BENEFICIARULUI sau din fondul de salarizare a instituției de învățământ în cadrul căruia 

activează beneficiarul 

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților: 

 
Universitatea de Studii Politice şi Economice 

Europene ,,Constantin Stere”  (USPEE)               

 

        Persoana juridică 

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Ştefan cel 

Mare, 200 
__________________ 

Nr. de telefon/fax: 022-74-94-86  Adresa poştală: 

c/f:1002600043325 _____________________ 

BC “COMERTBANK” S.A. Chişinău Nr. de telefon: ____________ 

BIC: CMTBMD2X 

IBAN: MD27CM000222484981001342 

 

Cod Fiscal:  
IBAN:  

SPECIFICAȚIA 

bunurilor/lucrărilor/serviciilor 

 

Nr. 

Ord. 

Denumirea serviciilor Cod 

CPV 

Cantitatea 

Volumul 

(unit.de 

măsură). 

Prețul 

/costul lei 

per unitate 

Suma totală 

(fără TVA) 

1 Curs de formare 

continuă, 20 credite  

specialitatea  

 1 1 000  

2.      

      

 TOTAL     

 

Semnăturile PĂRȚILOR: 

 

PRESTATORUL:                      BENEFICIARUL:    

   

 

   L.Ș.          L.Ș. 

________________________       ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexa Nr. 1 

la Contractul Nr. __________ 

din 03.10.2022 



 

Lista nominală a cadrelor didactice și manageriale care solicită stagii de formare continuă 

 

Nr Numele, prenumele Instituția de învățământ Domeniul de 

formare/specialitatea 

Număr 

de 

credite 

1.  
   

 

2.  
   

 

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.  
   

 

20.  
   

 

 

 


