
Contract nr. 109/17 /<$ JX
privind livrarea medicamentelor in scop de binefacere

“22” iunie 2017 mun. Chisinau

IM “VINAMEX” SRL, Certificat de inregistrare Nr. 1003600049911. in persoana 

Directorului Comercial D-lui Ciorba Ruslan, care actioneaza in baza procurii, numit in continuare Furnizor 

pe de o parte si

Spitalul Clinic Municipal Bălti IMSP, numit in continuare Beneficiar pe de alta parte, au 

incheiat prezentul contract cu privire la urmatoarele:

1. Obiectul contractului
1.1 Obiectul prezentului contract il constituie livrarea medicamentelor in scop de binefacere

pe principii binevoie, la solicitarea Beneficiarului intru sustinirea acţiunilor de importanta publica, 

acordarii de ajutor invalizilor, oamenilor bolnavi, persoanelor singure si altor nevoiaşi.

2.Cuantumul si modul livrării
1.2 Livrarea de medicacamente in scop de binefacere se stabileste in cuantum de 53 207. 00 

( cincizeci si trei mii doua sute şapte lei 00 b~) lei MD.
2.2. Furnizarea se efectueaza de la deposit in baza facturii de expediţie, semnata de ambele parti ale 

contractului.

3. Drepturile si obligaţiunile pârtilor

3.1 IM “ VINAMEX” SRL se obliga:

• sa livreze medicamentele in decurs de 5 zile de la data intrării in vigoare a contractului de

• sa intocmeasca factura de expediţie in conformitate cu legislaţia in vigoare.

3.2 Medicamentele livrate trec in proprietatea Beneficiarului din momentul semnării facturii 

de expediţie.
3.3 Beneficiarul se obliga sa imparta medicametele primite in scop de binefacere numai in 
scopurile prevăzute de Legea Republicii Moldova “Cu privire la filantropie si sponsorizare”.

4. Stipulatii suplimentare
4.1 Modificările si completările la prezentul contract pot fi introduce cu acordul ambelor parti.

4.2 In soluţionarea chestiunilor nereglementate de prezentul contract, părţile se conduc de Codul civil al 

RM si alte Acte normative in vigoare ale Repulicii Moldova.
4.3 Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către parti.

4.4 Prezentul contract este intocmit in 2 exemplare, fiecare avind aceeaşi forţa juridica, cite un exemplar 

pentru fiecare parte contractanta.

5. Rechizitele si adresele pârtilor

livrare;

IM ”VINAMEX” SRL Spitalul Clinic Municipal Bălti IMSP

telefon 0-22/21-41-60______________

cont de decontare

nr. MD65AG000002251104012705 f

banca BCA”Moldova-Agroindbank”SA ' 

c/b AGRNMD2X710

adresa juridică: MD-2032

mun. Chisinău. str. N. Titulescu. 43/1

adresa juridică: MD - 3100 

mun. Bălti, str. Decebal. 101 

telefon 0-231/72-723:231/72-703 

cont de decontare

nr. MD5 8TRPCC W51843 0A00124AA

banca MinFin -  Trezoreria de Stat______

c/b TREZMD 2X_____________

cod fiscalifo3:


