CONTRACT
PRIVIND FINANȚAREA ALTOR GENURI DE ACTIVITATE DIN
DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI

Nr. _____ din ___________________, mun. Chişinău, Republica Moldova
CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI, IDNO ____________, în persoana
directorului __________, care activează în baza Hotărârii Guvernului RM nr. 846 din 04.12.2015,
denumit în continuare „AUTORITATEA CONTRACTANTĂ”, pe de o parte, și
_______________, IDNO ______________, în persoana președintelui ______, carea activează
în baza Statutului, denumit în continuare „BENEFICIAR”, pe de altă parte,
pe parcursul textului prezentului contract, denumiți împreună ca Părți sau fiecare ca Parte , în
conformitate cu prevederile Regulamentului de finanţare a Cinematografiei, aprobat prin Hotărârea
Guvernului RM nr. 846 din 04.12.2015, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărîrii
Consiliului nr. _____ din ________, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.

Obiectul prezentului contract îl reprezintă acordarea de către AUTORITATEA

CONTRACTANTĂ a sprijinului financiar de la bugetul de stat, pentru finanțarea altor genuri de
activitate din domeniul cinematografiei, iar BENEFICIARUL acceptă sprijinul financiar și se obligă să
utilizeze resursele financiare pentru ______________________________ , în mun. Chișinău, denumit
în continuare Activitate.
1.2.

BENEFICIARULUI i se va acorda sprijinul financiar în termenii şi condiţiile stabilite

conform prezentului contract, cît şi conform prevederilor Regulamentului de finanţare a
Cinematografiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 846 din 04.12.2015, cu modificările și
completările ulterioare, pe care BENEFICIARUL declară că le cunoaşte şi le acceptă.

2.

DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

2.1.

BENEFICIARUL se obligă:

2.1.1.

Să asigure utilizarea la destinaţie a mijloacelor financiare pentru activitatea pentru care

se acordă sprijin financiar.

2.1.2.

Să prezinte AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, în termen de cel mult 5 zile

calendaristice de la data finalizării activității, informaţia, documentele şi rapoartele analitice și
financiare referitoare la utilizarea mijloacelor financiare pentru activitatea pentru care a fost acordat
sprijinul financiar.

2.1.3.

Să pună, la cererea AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, în termen de cel mult 5 zile

calendaristice toate documentele contabile solicitate.

2.1.4.

Să informeze AUTORITATEA CONTRACTANTĂ fără întîrziere, într-un termen de

cel mult 5 zile calendaristice, despre orice circumstanţă ce poate împiedica executarea corespunzătoare
al prezentului contract.

2.1.5.

La organizarea și desfășurarea activității, să menționeze „CONTRIBUȚIA

CENTRULUI NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI”.

2.1.6.

În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare al prezentului contract, să

restituie integral mijloacele financiare acordate, împreună cu dobînzi, penalităţi de întîrziere cît şi alte
sancţiuni prevăzute de prevederile prezentului contract şi alte acte legislative și normative în vigoare.

2.2.

BENEFICIARUL are dreptul:

2.2.1.

De a primi sprijinul financiar, în conformitate cu prevederile Regulamentului de

finanţare a Cinematografiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 846 din 04.12.2015, cu
modificările și completările ulterioare.

2.3.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ se obligă:

2.3.1.

Să

acorde

BENEFICIARULUI

sprijinul

financiar,

conform

prevederilor

Regulamentului de finanţare a Cinematografiei.

2.3.2.

De a verifica pe întreaga durată a executării prezentului contract respectarea de către

BENEFICIAR a condițiilor de utilizare a mijloacelor financiare în scopul prevăzut de Regulamentul de
finanţare a Cinematografiei.

2.4.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ are dreptul:

2.4.1.

De a efectua controlul fizic şi administrativ al documentelor financiare și contabile care

justifică utilizarea mijloacelor financiare pentru activitatea pentru care a fost acordat sprijinul financiar.

2.4.2.

De a solicita de la BENEFICIAR orice informaţie, documente și rapoarte ce vizează

utilizarea mijloacelor financiare pentru activitatea pentru care s-a acordat sprijinul financiar.

2.4.3.

De a rezilia prezentul contract în temeiul hotărîrii Consiliului și să solicite restituirea

integrală a mijloacelor financiare alocate, împreună cu dobînzi, penalităţi de întîrziere cît şi alte
sancţiuni prevăzute de prevederile prezentului contract şi alte acte legislative și normative în vigoare în
cazul în care:
A)

Beneficiarul nu prezintă Autorității contractante situația cheltuelilor efectuate și

documentele financiare în termen de 30 zile de la data solicitării.
B)

contractantă.

Beneficiarul nu respectă obligațiile contractuale asumate față de Autoritatea

3.

CONDIȚIILE ȘI ETAPELE DE ACORDARE A FINANȚĂRII

3.1.

Suma totală a finanțării activității alocate de la bugetul de stat este în mărime de

__________ (______________, 00 bani) MDL.

3.2.

Părțile de comun acord au decis că, alocarea mijloacelor financiare prevăzute în pct.

3.1. al prezentului contract, se va efectua, doar după verificarea autenticității, veridicității, realității și
exhaoustivității actelor confirmative prezentate, devizului de cheltuieli și altor documente după
necesitate.

4.

RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

4.1.

Părțile îşi asumă responsabilitate de a nu divulga unor terţe persoane date referitor la

prezentul contract.

4.2.

Părțile se angajează să păstreze confidenţialitatea rapoartelor şi a oricărui document,

informaţie sau alt material de care se ia la cunoştinţă executarea prezentului contract. Informaţiile pot fi
furnizate doar autorităţilor competente.

4.3.

Pentru neîndeplinirea obligaţiunilor prevăzute de prezentul contract, Părțile port

răspundere în conformitate cu prevederile prezentului contract și conform legislaţiei în vigoare.

4.4.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a prezentului contract, se

constată că mijloacele financiare alocate pentru finanțarea activității au fost utilizate în alte scopuri de
cât cele prevăzute în prezentul contract și Regulamentul de finanțare a Cinematografiei (în cazul
detectării prejudiciilor și iregularităților depistate de instituțiile de stat, abilitate cu dreptul de control
financiar), precum şi în cazul în care Beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată, a fost
declanşată procedura insolvabilităţii, reorganizării, nu se respectă obligațiile contractuale asumate față
de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, contravaloarea ajutorului financiar va fi recuperată integral
de către AUTORITATEA CONTRACTANTĂ din contul BENEFICIARULUI, benevol sau forţat, în
modul stabilit de legislaţia în vigoare.

4.5.

Pentru

neîndeplinirea

obligaţiunilor

prevăzute

de

prezentul

contract,

BENEFICIARULUI i se vor calcula dobînzi de întîrziere, în conformitate cu prevederile art. 585 şi 619
al Codului civil, precum şi penalităţi în mărime de 0,5% din valoarea sprijinului financiar acordat,
pentru fiecare zi, calculate din data acordării sprijinului financiar, conform prevederilor prezentului
contract pînă la data restituirii contravalorii sprijinului financiar.

5.

MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

5.1.

Toate anexele, acordurile de modificare şi completare la prezentul contract, se

întocmesc în formă scrisă şi se semnează de către reprezentanţii împuterniciţi de părţi, constituind parte
integrantă a prezentului contract.

5.2.

Vor fi obligatorii doar acele modificări care vor fi făcute de părţi de comun acord.

5.3.

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor uneia din părţi,

partea opusă este în drept să înceteze executarea obligaţiunilor sau să ceară rezilierea contractului, în
ambele cazuri este necesară înştiinţarea celeilalte părţi în formă scrisă.

5.4.

Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului, ca urmare a solicitării scrise din

partea BENEFICIARULUI, aprobată de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, caz în care
BENEFICIARUL va restitui integral sumele primite ca sprijin financiar pînă la data încetării
contractului, după caz, inclusiv dobînzi şi penalităţi de întîrziere.

6.

MODUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR ŞI DREPTUL APLICABIL

6.1.

Litigiile care vor apărea pe parcursul executării contractului vor fi soluţionate pe calea

negocierilor de către părţi.

6.2.

În caz de nesoluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, părţile vor lua măsuri

anticipate de soluţionare a litigiului apărut, prin expedierea celeilalte părţi prin poştă, în formă scrisă a
pretenţiilor sale cu înştiinţarea despre primirea reclamaţiilor de către partea care a încălcat prevederile
contractului.

6.3.

Termenul de prezentare a răspunsului la reclamaţie este de 7 de zile calendaristice de la

data recepționării reclamației.

6.4.

În caz de refuz de soluţionare a litigiilor, cealaltă parte se adresează în instanţa

judecătorească competentă a RM, pentru soluţionarea litigiului pe cale judiciară.

6.5.

Relaţiile dintre părţi privind prezentul contract sînt reglementate de legislaţia în vigoare

7.

NOTIFICĂRILE

7.1.

Orice notificare, reclamaţie, înştiinţare ce sunt transmise în temeiul prezentului

a RM.

Contract trebuie să fie întocmite în limba română în forma scrisă.

7.2.

Notificările, reclamaţiile sau înştiinţările trebuie să fie transmise prin corespondenţa

recomandată pe adresele părților indicate în prezentul Contract, care pot fi schimbate prin notificare
scrisă de o Parte către o altă.

7.3.

Toate notificările, reclamaţiile sau înştiinţările sunt considerate valabile după recepția

8.

CLAUZA DE FORŢĂ MAJORĂ

8.1.

În cazul apariţiei unor circumstanţe, care fac imposibilă onorarea obligaţiunilor

lor.

prevăzute de prezentul contract, cum ar fi incendiu, inundaţie, calamităţi naturale, război, blocade,
embargo, confirmate în modul stabilit, emiterea de către autorităţile competente a actelor cu caracter
normativ, Părţile sunt exonerate de orice răspundere şi executare a oricărei obligaţii prevăzute în
prezentul contract.

8.2.

Partea pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul

contract, se obligă să înştiinţeze în formă scrisă partea opusă în termen de 10 zile, despre apariţia
circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor precum şi dispariţia acestora.

8.3.

Dovezile corespunzătoare despre prezenţa acestor circumstanţe şi durata lor vor fi

confirmate prin acte eliberate de către organele competente.

8.4.

În cazul apariţiei împrejurărilor de forţa majoră termenul de executare a obligaţiunilor

prezentului Contract se stopează dependent de perioada în care sunt constatate împrejurările de forţă
majoră.

9.

DISPOZIŢII FINALE

9.1.

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor referitoare la clauzele contractuale şi

înlătură orice altă înţelegere verbală sau scrisă anterioară încheierii prezentului contact.

9.2.

Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună-credinţă fiecare

dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului.

9.3.

Modificările, completările, anexele, actele şi refuzurile se consideră valabile numai cu

respectarea de către părţi a formei scrise, conţinînd data, semnătura şi ştampila părţilor.

9.4.

Părţile sunt obligate să comunice reciproc despre schimbarea adresei juridice,

numerelor de telefoane, telefax, în termen de 2 zile de la data schimbării.

9.5.

Părţile declară că reprezentanţii lor, care sunt indicaţi în preambulul, beneficiază de

toate împuternicirile necesare pentru a semna prezentul contract şi că manifestarea lor de voinţă de a
încheia şi de a executa prezentul contract este manifestarea de voinţă directă ale Părţilor.

9.6.

Prezentul contract se consideră încheiat din data semnării, fiind valabil pe perioada

executării de către părți a obligațiilor contractuale.

9.7.

Prezentul contract este întocmit în limba română, în număr de 2 (două) exemplare, cu

aceeaşi putere juridică pentru fiecare din părţi.

10.

ADRESELE JURIDICE, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

«AUTORITATEA CONTRACTANTĂ»

«BENEFICIAR»

CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
IDNO ____________

IDNO________________

Adresa juridică: MD-2029, mun. Chișinău,

Adresa juridică: ___________

Str. Muncești 171,

IBAN: __________________

Sediul: MD-2012, mun.Chișinău, Str.Columna 102

BC_____________________

MF-TT ________

BIC:____________________

IBAN:__________

TEL: ___________________

BIC ________
TEL:___________

______________  __________________

________________ __________________

Director

Președinte

L.Ș.

L.Ș.

