
CONTRACT nr. <? w

Instituţia Medico Sanitară Publică SCM Bălţi
denumit în continuare „Vînzător,, reprezentat prin directorul Y. , care acţionează în
baza Statutului şi cooperativa de producţie „Entuziast,, certificat de înregistrare MD 0046745 din 
6 octombrie 1992 licenţa A MM II N023292 activitatea legată de metale preţioase şi pietre 
preţioase (colectarea, prelucrarea resturilor şi a deşeurilor), în persoana preşedintelui Lorentin 
Ovod, care activeaza in baza Statului, numit in continuare "Cumpărător”, au încheiat prezentul 
contract referitor la următoarele:

____________ 2 0 1 ^

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1 .Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a vinde deşeuri sub formă de fixaj şi peliculă fotografică 
utilizate in procesul tehnologic iar cumpărătorul de a primi şi a achita produsul indicat în factura 
de expediţie, care este parte integrantă a contractului. Factura va fi semnată din partea Vînzătorului 
de directorul IMSP sau contabila şefa iar din partea cumpărătorului de preşedintele 
CP „Entuziast,, Lorentin Ovod.

II. SORTIMENTUL , CANTITATEA , TERMENUL DE LIVRARE A MĂRFURILOR.

2.1 Sortimentul, cantitatea şi termenul de livrare a deşeului va fi indicat în factura de expediţie.
2.2 Vasele pentru acumularea deşeului vor fi puse la dispoziţie de către Vînzător.
2.3 Marfa va fi primită şi transportată de Cumpărător de la depozitul Vînzătorului. Cheltuelile de 
transport le suportă Cumpărătorul.
2.4 Vînzătorul va informa Cumpărătorul data livrării produsului , în dependenţă de cantitatea 
acumulată .( min 50 litri)

III. PREŢUL , VALOAREA ŞI CONDIŢIILE DE ACHITARE A MĂRFII.

3.1 Deşeul va fi eliberat conform preţurilor indicate în anexa nr.l (specificaţia mărfii)
3.2 Plata mărfii se va efactua de Cumpărător prin virament, în termen de 10 zile de la semnarea 
facturii de expediţie.
3.3 Achitarea se consideră efectuată din momentul intrării banilor pe contul Vînzătorului.
3.4 La momentul livrării părţile efectuează măsurarea concentraţiei fixatorului utilizat şi întocmesc 
actul de predare- primire unde se indică data, componenţa comisiei, cantitatea , concentraţia.

VI. ANGAJAMENTELE PĂRŢILOR

4.1 Cumpărătorul se obliga:
4.1.1 De a ridica marfa în termenul cerut de Vînzător.
4.1.2 De a transporta marfa cu transportul propriu .
4.1.3 De a prezenta la finele anului raportul pe utilizarea deşeurilor primite.
4.1.4De a achita costul deşeurilor conform prevederilor p.3.2 al prezentului contract.
4.2 Vînzătorul se obliga:
4.2.1 De a acumula deşeul în vasele proprii.

4.2.2 De a informa la timp Cumpărătorul despre termenul de ridicare a mărfii.



r

4.2.3 De a respecta condiţiile de calitate a deşeului.
4.2.4 De a numi prin ordin , persoana responsabilă de acumularea şi predarea deşeurilor.
4.2.5 De a verifica la sfîrşitul anului cantitatea de fixator primită şi cea livrată în scopul 
supravegherii colectării deşeurilor ce conţin metale preţioase conform legii RM privind regimul 
metalelor preţioase Nr.282-XV din 22.07.2004.

V. RESPONSABILITATEA PÂRTILOR

5.1 Pentru neîndeplinirea parţială sau totală, sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor, 
părţile sînt obligate să acorde paguba suportată şi penalităţile prevăzute.
5.2 Pentru neachitarea mărfii în termenul indicat în p. 3.2 , al Contractului Cumpărătorul plăteşte 
Vînzătorului penalitate în mărime de 0,1% din valoarea mărfii, pentru flecare zi de întîrziere.
5.3 Achitarea pentru MP extrase (conform par. V II) se va efectua după realizarea lor pe piaţa 

internă al RM dar nu mai tîrziu de 4 luni după recepţia deşeurilor, ce conţin MP, de către 
Cumpărător

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1 Eventualele litigii aparute intre părţile contractante vor fi solutionate pe cale amiabilă, iar in caz 
de neintelegere partea lezata va apela la serviciile organelor de drept.
6.2 Pina la intentarea unei acţiuni, care ar urma din neindeplinirea prezentului contract de către 
parti, este necesara prezentarea pretenţiilor in scris.
6.3 La cererea de pretentie se anexeaza documentele confirmatoare.
6.4 Partea care a primit pretentia este obligata s-o examineze in timp de 15 zile,anuntindu-l pe 
reclamant despre satisfacearea sau respingerea ei aratindu-se motivele deciziei luate.
6.5 Intentarea acţiunii în Judecatoria de Drept Comun de către Cumpărător fată de Vînzător sau 

invers poate avea loc numai in caz de refuz de a satisface pretentia,ori neprimirea răspunsului la 
ea timp de 15 zile.

6.6 Aceste acţiuni pot fi intentate in Judecatoria de Drept Comun intr-un termen nu mai mare de 
doua luni din ziua primirii refuzului sau din ziua expirării termenului,prevăzut pentru răspuns.

VIL CONDIŢII SUPLIMENTARE

7.1 Extragerea metalelor preţioase din aparatajul med. decontat se v-a efectua după un deviz 
pe cheltuieli adăugător, după efectuarea expertizei la conţinutul de metale preţioase. In actul de 
expertiză se indică conţinutul teoretic de metal preţios conform paşaportului şi conţinutul confirmat 
de expertiză.
7.2 Cumpărătorul întoarce Furnizorului valoarea metalului preţios deminuat cu costul serviciilor de 

extragere indicat în devizul pe cheltuieli suplimentare.
7.3 Preţul metalelor preţioase vor fi stabilite în mărime de 70% din preţul mondial determinat de 

Bursa Metalelor Preţioase din Londra.
7.4 Costul lucrărilor de extragere nu v-a depăşi 40% din costul metalelor preţioase, iar restul 

( 60% ) revin Vînzătorului.

7.5 Aparatajul decontat este transmis Prelucrătoruluii conform actului de transmitere.

7.5.1 Conform Anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr.92 din 20.12.2006 punctul V.28-b 
prelucrarea şi recuperarea metalelor preţioase din compiuterele personale PC-286, PC-386 , PC-486 
P-l, P-2, P-3 este considerată nerentabilă ( conţinutul de metale preţioase la 1000 bucăţi elemente 
este egal sau mai mic de două grame .) 7.5.2 Prelucrătorul îşi asumă responsabilitatea de a 
depozita, prelucra şi a lichda deşeurile provenite din tehnica transmisă spre prelucrare.



7.6 Metalele fieroase şi nefieroase precum şi alte resturi provenite din dezasamblarea aparatajului 
casat vor rămîne în posesia Prelucrătorului pentru acoperirea cheltuieleor de depozitare, prelucrare 
şi lichdare a deşeurilor.

VIII. TERMENUL DE VALABILITATE
8.1 Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării lu i, fiind valabil pînă la data de 31 
decembrie 2017. Eventualele schimbări în prezentul contract se vor face cu acordul ambelor părţi în 
scris. în caz dacă nici una din părţi nu a solicitat întreruperea contractului, pînă la expirarea 
termenului de valabilitate, ultimul va fi prelungit pe anul viitor.

XIX. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR

VÎNZĂTORUL :
SCM Bălţi
c/d MD77ML000000002251821544 
SA Moldindcombank SA fii. Bălţi 
MOLDMD 2X321 
c/f 1003602150732 
Bălţi, str. Decebal 101

CUMPĂRĂTORUL:
CP „Entuziast,, 

c/d MD47M02224ASV22236087100 
Mobiasbanca 
MOBBMD 22 

cod fiscal 1003600154389 
Chişinău , str. Albişoara 64 ap. 141 
Telefon : 24-34-05 , 069-986-117 
E-mail : ovodlor@gmail.com

mailto:ovodlor@gmail.com


Anexa nr. 1

La contractul nr._____din

SPECIFICAŢIA
W

MĂRFII

Nr. Denimirea deşeului Unitatea de 

măsură
Concentraţia 

( gr/ lit)

Preţul
Lei

1 Fixator utilizat litri 3-4 17

2 Fixator utilizat litri 5-6 25

3 Fixator utilizat litri 7-8 32

4 Fixator utilizat litri 9-10 37

5 Fixator utilizat litri Mai mic de 3 9

6 Fixator utilizat litri Mai mic de 2 6

7 Peliculă utilizată :

1) aşchii kg 3

2) întregi kg 8

3) cu termenul 

expirat

kg 22

Semnăturile părţilor:



Denumirea autoritătii de licenţiere

Cooperativa de Producţie 
„ENTUZIAST”

mun. Chişinău, str. Albişoara, 64

Denumirea, forma juridică de organizare 
adresa juridică a titularului de licenţă

06 ianuarie 2006 MD 0046745Data şi numărul Certificatului de 
înregistrare de stat a titularului de licenţă

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1003600154389
Codul fiscal

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * 

* A ctivitatea cu metale preţioase 
şi pietre preţioase *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Genul de activitate, integral sau parţial, 
pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa

Data eliberării licenţei

Prelungită pînă la: 24.12.2021
Valabilă pînă la

2 5 DEC 2011
Prelungită pînă la: 25.12.2016

Sem nătura  condu cătoru lu i  
autorităţ ii  de l icenţiere

Director

N o tă : L ic e n ţa  e s te  v a la b i lă  n u m a i c u  a n e x a  a u te n t if ic a tă  d e  a u to r i ta te a ^ c ^ i^ f t ţT îf fe . .  
în  c a re  s în t  in d ic a te  c o n d iţ i i le  d e  lic e n ţie re  p e n tru  g e n u l de  a c t iv i ta te  s p e c if ic a t  în  l ic e n ţă .

-  ' v ^  ~ ■ — * *

REPUBLICA MOLDOVA

Seria A MMII Nr. 02 329 2

Camera de Licenţiere



ANEXĂ LA LICENŢA
Seria AMMD Nr. 023292

Titular de licenţă Cooperativa de Producţie "E N TU ZIA ST"

'icenî“ ^
Prelungită: 3o.ii.2oi6 Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase * *

2. Dies^nereaTnaprop1rfetateT^Î o ca ^ °n^ °^ ^ ath-<iU[ le8isJativ şi normativ.
3. Comercializarea articolelor din metale preţioTse si oiet’ Va^esfâşura activitatea licenţiată,
bijuterii,cu suprafaţa de eel puţin 12 metri pătraţiîn ^ 2 °  ̂T Şi SCCîii sPecializate de
valorilor, precum şi alte condiţii necesare; ’ fa condlîn Pentru evidenţa şi integritatea

m e ta le p re ţ io “ d o t t o r e s t u r i , o r d e ?e™ 1‘» 'c e co m in
5. Respectarea modului de comerrinii™ • tehnice, sanitare şi ecologice;

pietre preţioase, a regulilor de aehiziţionare^ela populatie a m et?J a articoleIor din metale preţioase şi
m articole şi în resturi, a modului de introducere ?1 P“* elor Preîi° aSe Ce Se c^ in
preţioase şi pietrelor preţioase şi articolelor din ele a condiţiilor d fT  V  RePubIlca Moldova a metalelor
6. Dispunerea de condiţii şi de materiale necesare nentn k foncîlona^  a caselor de amanet;

pietrelor preţioase, pentru determinarea calităţii şi cantităţii" acesto “ f  ° r pre{]10ase stabilirea caracteristicii 
chimici, precum şi instrumentele respective)- ^  1 analitice sau electronice, reactivi

o 2 2 ? “  metrol°gică anuală a cîntarelor analitice sau electronice-

metalelor preţioase c T t i t lu lS m  d e t ^ ’ ^  recuPerării obligatorii a

10. Marcarea obligatorie a articolelor din metale preţioase fhh m’ CUp ată la PunctuI de paza centralizat; 
introduse în ţară pentru comercializare, cu f 1* ™  RepubUcii Moldova »  a celor
Supravegherea Marcării. marcare de stat, aplicat de către Camera d^Stafpcnţru

Activitatea licenţiată se desfăşoară pe adresa-

\~ ■ » i ' f e i f e ;  !s£» iU.% \ ’* & > '

m \ :s
SliM

âl-Ti Pe* ’Z*’ V\  fTT n  f ;
V ;-r /.";

L.S.

Nota: Anexa şi copi.ie ei sta va.abi.e nLlmai cu ştampUa originala .  autor„ a, ,  de iice„ljere_


