
 
 

CONTRACT №. ____MP 
de prestări de servicii ai sistemului MOLDPOS.  

„___” _________  20 

 

mun. Chişinău 

Întreprinderea de Stat  Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru 

«INGEOCAD», denumit în continuare Furnizor, în persoana administratorului Victor Ursu, care 

acţionează în baza Statutului, pe de o parte şi                                                                             , 

denumit în continuare Client, în persoana                                                                                        , 

care acţionează pe baza                                             pe de altă parte, au încheiat prezentul contract 

convenind asupra următoarelor: 

1. Obiectul Contractului 

1.1.  Obiectul contractului este prestarea de catre Furnizor a Serviciilor de asigurare a 

Clientului cu corecții diferențiale de înaltă precizie cu ajutorul Sistemului Naţional Global de 

Poziţionare MOLDPOS (în continuare Servicii). 

2. Dispoziţii generale 

2.1. Prezentul contract reglementează raporturile părţilor ce ţin de prestare de servicii. 

2.2. La încheierea contractului, Clientul prezintă Furnizorului copia certificatului de 

înregistrare și certificatul de verificare metrologică a dispozitivului GNSS. 

2.3. Furnizorul prestă servicii Clientului, în conformitate cu abonamentul pentru pachete 

respective perfectat pe site-ul www.moldpos.md, care reprezintă partea integrantă a prezentului 

contract. 

2.4. Abonarea pentru un pachet este valabilă exlusiv pentru un singur dispozitiv GNSS. La 

utilizarea de către Client a mai multe dispozitive, Clientul e obligat să se aboneze la numărul 

respectiv de pachete. 

2.5. Pentru primirea Serviciilor Clientul formează Fişa de comandă cu indicarea necesarului de 

pachete. Pachetul conţine prețul acestuia (abonamentul), denumirea Serviciilor (RINEX Download 

sau RTK), numărul (limita) de minute incluse în pachet, prețul unui minut peste limită (extra 

pachet). 

2.6. Clientul este în drept să-şi schimbe pachetul, precum şi să procure pachete suplimentare. 

2.7. În cazul schimbării pachetului, Clientul este obligat să notifice Furnizorul cu 10 zile pînă la 

începutul lunii în care se va utiliza pachetul nou. În altă perioada a lunii modificarea pachetului este 

permisă numai pe un pachet mai scump cu achitarea integrală a acestuia, iar procurarea pachetelor 

suplimentare se acceptă doar pentru dispozitivele GNSS noi. La procurarea pachetelor suplimentare 

pentru noile dispozitive GNSS Clientul prezintă Furnizorului copiile certificatelor de verificare 

metrologică a dispozitivelor GNSS. 

2.8. În cazul activării Serviciilor după data de întîi a lunii, plata de abonament se calculează 

pentru o lună întreagă, indiferent de data de activare. 

2.9. Minutele neutilizate din pachetul selectat şi achitat nu se transferă pe luna următoare. 

3. Modalitatea de plată 

3.1. Achitarea Serviciilor se efectuiază de către Client în condiții de plata în avans de 100 % 

din pachetul ales. 

3.2. La utilizarea RINEX Download se aplică facturarea pe oră - plata pentru fiecare oră 

incompletă se efectuează ca pentru o oră întreagă. 

3.3. Costul Serviciilor reprezintă suma plății de abonament și a prețului minutelor utilizate din 

extra pachet. 

3.4. În perioada de până la a cincea zi a lunii ce urmează după luna de decontare, Furnizorul 

eliberează Clientului un act pentru serviciile prestate în luna de decontare și o factură pentru luna 

curentă. În cazul depășirii limitei pachetului achitat, Clientul, în termen de 3 zile lucrătoare, achită 

Furnizorului diferenţa de preţ în care se indică prețul pachetelor alese și prețul depășirii limitei 
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pachetului ales pentru luna precedentă. Factura se achită de către Client pînă la data de 10 a lunii 

curente. 

3.5. În caz neachitării pînă la data de 10 a lunii curente a abonamentului şi a diferenţei de preţ 

pentru luna precedentă, prestarea serviciilor către Client este sistată fără avertisment. 

4. Modalitatea de prestare a serviciilor 

4.1. Abonarea pentru un pachet de servicii se efectuează pe site-ul oficial 

www.moldpos.md/SBC/. 

4.2. Activarea serviciului începe în curs de o zi lucrătoare din data intrării avansului în contul 

Furnizorului, în cazul activării în regim de urgenţă, sau, la dorinţa Clientului – începînd cu data de 

întîi a lunii următoare. 

4.3. Identificarea Clientului în sistem se efectuează conform logo-ului, parolei şi adreselor 

MAC ale dispozitivului GNSS şi dispozitivului de comunicaţii. Logo-ul şi parola se introduc 

nemijlocit de către Client cu litere ale alfabetului latin (fără semne diacritice) şi cifre fără intervale 

în momentul înregistrării pe site-ul www.moldpos.md/SBC/. Procesul înregistrării este descris în 

detalii pe site-ul respectiv. Adresele MAC se fixează de către sistem în momentul primei conectări 

la Serviciu. 

4.4. Evidenţa volumului Serviciilor prestate se efectuează de către Furnizor. Descifrarea 

volumului Serviciilor utilizate de Client se oferă contra plată. 

4.5. Prestarea serviciilor poate fi suspendată sau sistată de către Furnizor în condiţiile stipulate 

prin prezentul contract. 

4.6. Deservirea Clienților se efectuiază de către administratorul MOLDPOS în zilele lucrătoare 

în limitele orelor de lucru între 8-00 şi 16-30, la numerele de telefon 022881214, 060429797, sau 

printr-un mesaj la adresa electronică moldpos@ingeocad.md. 

5. Drepturile şi obligaţiile părţilor. 

5.1. Furnizorul de servicii se obligă: 

5.1.1. să presteze Clientului Serviciile în conformitate cu legislaţia RM, standardele naţionale, 

normele şi regulile tehnice, precum şi prezentul contract timp de 24 (douăzeci şi patru) ore din 24, 7 

(şapte) zile pe săptămînă, cu excepţia întreruperilor pentru efectuarea lucrărilor de profilaxie 

planificate; 

5.1.2. să notifice Clientul, nu mai tîrziu de 48 (patruzeci şi opt) de ore înainte de efectuarea 

lucrărilor de profilaxie. În cazul întreruperii neplanificate în prestarea Serviciilor Furnizorul este 

obligat să comunice prompt Clientului prin poşta electronică sau să afișeze informația pe site-ul 

oficial; 

5.1.3. să lichideze defecţiunile în sistem în termen de 24 ore. În cazul depistării defecţiunii în 

afara orelor de lucru sau în zilele nelucrătoare – durata lichidării se calculează începund cu prima zi 

de lucru; 

5.1.4. să informeze oportun Clientul despre situaţii excepţionale şi modificări intervenite în 

reţea care îngreunează sau înrăutăţesc obţinerea Serviciilor; 

5.1.5. să ţină evidența volumului de Servicii prestate Clientului şi să-l reflecte în actul lunar de 

prestare a Serviciilor şi factura fiscală emisă Clientului; 

5.1.6. să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea Clientului cu Servicii de calitate. 

5.2. Furnizorul este în drept: 

5.2.1. să sisteze prestarea serviciilor Clientului în conformitate cu punctul 6.1 din Contract și 

să rezilieze unilateral Contractul în condiţiile prevăzute la punctul 7 din Contract şi în conformitate 

cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova; 

5.2.2. să opereze modificări în tarifele aplicate cu preavizarea Clientului cu 10 zile înainte de 

punerea în acţiune a acestora. Preavizarea se efectuează prin afişarea informaţiei respective pe site-

ul oficial www.moldpos.md şi prin poşta electronică. În cazul dacă Clientul nu este de acord să 

utilizeze serviciile Furnizorului contra tarifelor modificate, acesta, nu mai tîrziu de 3 (trei) zile 

lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a tarifelor modificate, informează în scris Furnizorul. În 
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acest caz prestarea serviciilor contra tarifelor supuse modificării se sistează. Lipsa avizului scris în 

termenul stabilit presupune acordul Clientului cu utilizarea serviciilor contra tarifelor modificate. 

5.3. Furnizorul nu poartă răspundere: 

5.3.1. pentru posibilele întreruperi în acordarea Serviciilor Clientului, legate cu situaţii de 

forţă majoră; 

5.3.2. pentru calitatea Serviciilor prestate legată de starea ionosferei; 

5.3.3. pentru funcţionare neregulată a reţelei cauzată de lucrările furnizorilor reţelelor de 

comunicaţii; 

5.3.4. pentru posibilele defecte tehnice la stații care nu fac parte din rețeaua MOLDPOS. 

5.4. Clientul Serviciilor se obligă: 

5.4.1. să achite la timp Serviciile Furnizorului în conformitate cu clauzele contractului; 

5.4.2. să utilizeze pentru accesarea sistemului doar echipamentul verificat metrologic în 

conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare a RM şi să poarte răspundere personală pentru 

aceasta; 

5.4.3. să nu utilizeze Serviciile în scopuri ilegale, să nu le obţină şi să nu le utilizeze in 

contradicţie cu prevederile prezentului Contract; 

5.5. Clientul Serviciilor este în drept: 

5.5.1. a rezilia Contractul în condiţiile prevăzute în punctul 7 al prezentului Contract în 

conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare a RM ; 

5.5.2. să sisteze primirea Serviciilor pe perioada mai mare de o lună, notificînd Furnizorul în 

scris cu 10 zile înainte de data suspendării. 

6. Suspendarea serviciilor 

6.1. Furnizorul este în drept să suspende prestarea serviciilor pe cale unilaterală în următoarele 

cazuri: 

6.1.1. conectării la sistem sub un logo a mai mult de un dispozitiv; 

6.1.2. neachitării serviciilor utilizate conform punctului 3.4; 

6.1.3. încălcării de către Client a altor clauze din prezentul contract. 

6.2. Reluarea acordării serviciilor de către Furnizor este posibilă doar după înlăturarea de către 

Client a tuturor încălcărilor depistate. 

6.3. În caz de suspendare a Serviciilor în conformitate cu punctul 6.1.1, reluarea prestării 

serviciilor se efectuează numai după achiziționarea pachetului de servicii pentru al doilea, etc. 

dispozitive GNSS și achitării sancțiunilor în mărime de 50 % din prețul  pachetului utilizat . 

6.4. în caz de suspendare a Serviciilor în baza p. 6.1.2, reluarea serviciilor este posibilă numai 

după plata integrală a datoriilor şi sancţiunilor în valoare de 50% din suma neplătită. 

 

7. Acţiunea şi încetarea contractului 

7.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de un an din momentul semnării acestuia de 

către părţi. Dacă nici una din părţi nu a notificat în scris refuzul de a prelungi acţiunea contractului 

cu 15 (cincisprezece) zile înainte de finalizarea termenului de acţiune, contractul se consideră 

prelungit pe durata de un an. Modalitatea similară este valabilă şi ulterior. 

7.2. Contractul încetează în următoarele cazuri: 

7.2.1. expirarea acţiunii contractului, dacă o parte a refuzat prelungirea acestuia; 

7.2.2. pînă la expirarea acţiunii contractului, dacă una din părți  a notificat în scris refuzul cu 

15 (cincisprezece) zile înainte de data de reziliere; 

7.2.3. acordul mutual al părților; 

7.2.4. încălcarea de către una dintre părţile a obligaţiilor contractuale; 

7.2.5. circumstanţie de forţă majoră. 

7.3. La expirarea acţiunii contractului sau la rezilierea acestuia părţile efectuează decontări 

reciproce finale în termen de 10 (zece) zile. 

8. Clauze finale 



 
 

8.1. Pe problemele nereglementate de prezentul contract părţile se vor călăuzi de normele 

legislaţiei civile în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 

8.2. Litigiile şi neînţelegerile rezultînd din executarea prezentului contract se soluţionează pe 

cale amiabilă. În cazul cînd nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi 

soluţionate în modul stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

8.3. Toate informaţiile obţinute la realizarea contractului au un caracter confidenţial şi nu pot fi 

divulgate sau transmise părţilor terţe, atît pe durata acţiunii contractului, cît şi pe o perioadă de 3 

(trei) ani după încetarea acestuia. 

8.4. Modificările şi completările la prezentul contract vor fi perfectate în scris şi semnate de 

către reprezentanţii împuterniciţi ai părţilor. 

8.5. Părţile se obligă să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 (trei) zile, despre modificarea 

datelor bancare, adreselor pentru eliberarea conturilor şi expedierea avizelor, datelor de contact. În 

caz contrar mesajul sau documentul expediat în ultima adresă cunoscută se consideră expediat în 

modul cuvenit. 

8.6. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, 

ambele exemplare avînd aceiaşi putere juridică. 

 

 

 

 

 

9. Datele bancare 

Furnizor: 
 
Î.S. «INGEOCAD»,  
Chisinau, S. Lazo, 48 

Cont. MD86ML000000002251229003  

«Moldindconbank» SA, fil. Renastere 

MOLDMD2X312 

c/f 1002600031906 

c/TVA 0602481 

 

 
Administrator ___________Victor Ursu  

Client: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                     ___________     
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