
CONTRACT DE VÎNZARE -  CUMPĂRARE CU PLATA ÎN AVANS Nr. C 03 / 2612 ^
01/08/2017 mun. Chişinău

„LUKOIL -  MOLDOVA” SRL, reprezentată de către Directorul, d-nul Isayev Feyruz, care activează în baza statutului, în 
calitate de „VÎNZĂTOR”, pe de o parte, şi IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi, reprezentată de R otari Serghei, care 
activează în baza statutului, în calitate de „CUMPĂRĂTOR”, pe de altă parte, au semnat prezentul contract în următoarele 
condiţii:

V 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. VÎNZĂTORUL vinde, iar CUMPĂRĂTORUL cumpără produse petroliere prin CARD CORPORATIV VALORIC (în 
continuare CCV), ce acordă dreptul 1a primirea produselor petroliere la staţiile de alimentare cu combustibil ale 
VÂNZĂTORULUI în asortimentul şi limita sumei preplătite şi negociate între părţi şi indicate în Actul de coordonare a discount- 
ului (Anexe la prezentul contract) şi a facturilor fiscale.
1.2. CCV reprezintă uninstrument de evidenţă a achiziţionărilor de produse petroliere efectuate de CUMPĂRĂTOR, emis în 
forma stabilită de emitent (VÎNZĂTOR), care acordă dreptul la cumpărarea produselor petroliere la staţiile de alimentare cu 
petrol ale VÎNZĂTORULUI, în limita sumei avansate.
1.3. CCV constituie proprietatea CUMPĂRĂTORULUI şi nu se restituie la expirarea termenului contractului sau în cazul 
rezilierii lui. CCV nu este un instrument de plată.

1.4.Numărul de CCV ce vor fi transmise gratis CUMPĂRĂTORULUI în baza contractului, tipui acestora precum şi 
configurarea, în dependenţă de opţiunea Cumpărătorului şi se efectuează în funcţie de:

-utilizatorul final (nominal*/ număr de înmatriculare a autovehiculului**/ denumirea CUMPĂRĂTORULUI***),
-tipurile de carburant pentru care vor putea fi utilizate CCV (în orice combinaţie),
-plafonul (zilnic/lunar).
* CCV Nominal, poate fi utilizat de persoana pe numele căreia s-a emis cârdul respectiv, pentru alimentarea oricărui 

autovehicul. Vânzătorul verifică concordanţa dintre numele pe care a fost emis cârdul respectiv şi identitatea persoanei care s-a 
prezentat pentru alimentarea cu carburant, reprezentantul Vânzătorului având dreptul să solicite în acest sens prezentarea unui 
document de identificare (sunt acceptate documentele de identificare valabile de tip buletin de identitate / permis de conducere 
sau paşaport).

** CCV pe Număr de înmatriculare, este emis pentru alimentarea autovehiculului care conţine numărul de înmatriculare 
imprimat pe card şi poate fi utilizat de orice persoană. Vânzătorul verifică concordanţa dintre numărul de înmatriculare al 
autovehiculului pentru care a fost emis cârdul respectiv şi numărul de înmatriculare al autovehiculului ce urmează a fi alimentat.

*** CCV cu denumirea CUMPĂRĂTORULUI, acordă posibilitatea alimentării oricărui autovehicol ce aparţine cu drept 
de proprietate sau folosinţă CUMPĂRĂTORULUI, denumirea căruia este imprimată pe card. VÎNZĂTORULverifica dacă
reprezentantul CUMPĂRĂTORULUI dispune de legitimaţia de serviciu sau o altă dovadă a calităţii, care să ateste că este
angajatul sau reprezentantul societăţii, denumirea căreia se conţine pe card.

2. CANTITATEA, ASORTIMENTUL, CONDIŢIILE ŞI ORDINEA DE FURNIZARE
2.1. Transmiterea CCV se efectuează prin intermediul reprezentantului împuternicit al CUMPĂRĂTORULUI.
2.2. Cantitatea şi asortimentul produselor achiziţionate în baza CCV se stabileşte de către CUMPĂRĂTOR, în limita sumei 
preplătite.
2.3. Momentul executării de către VÎNZĂTOR a obligaţiunilor sale se consideră data livrării produselor petroliere către 
deţinătorul CCV prin staţiile de alimentare cu combustibil.
2.4. Termenul de valabilitate al CCV coincide cu durata de acţiune a prezentului contract.
2.5. VÎNZĂTORUL garantează că CUMPĂRĂTORUL poate alege produsele petroliere, achiziţionate prin CCV la Staţiile de 
Alimentare pe parcursul termenului de valabilitate a cârdurilor, în limita sumei preplătite.

3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE ACHITARE
3.1. Preţul produselor petroliere furnizate se stabileşte de VÎNZĂTOR şi este preţul respectivului tip de carburant, stabilit pe litru 
in staţia Vânzătorului în ziua alimentării autovehiculului Cumpărătorului.
3.2. Achitarea costului produselor petroliere se efectuează pînă la alimentarea cu combsutibil, în numerar sauprin transferul 
mijloacelor băneşti pe contul VÎNZĂTORULUI. Achitarea pentru produsele petroliere se efectuează la cota 0% TVA faţă de 
preţul curent la produse petroliere stabilit prin dispoziţii interne.
3.3. La achitarea costului produselor petroliere prin transfer bancar, CUMPĂRĂTORUL va indica obligatoriu în destinaţia plăţii: 
Plata CardTag conform contractului nr. C 03 / 2612 din 01/08/2017
Data plăţii se consideră ziua trecerii în contul VÎNZĂTORULUI a mijloacelor băneşti.
3.5. La staţiile de alimentare cu combustibil toate decontările pentru produsele petroliere prin intermediul cârdurilor bancare, 
valorice sau cu bani numerar se efectuează doar în incinta staţiei de alimentare, la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală.
3.6. Emiterea facturii fiscale se va efectua pe data imediat următoare perioadei în care a avut loc livrarea produselor petroliere şi 
anume: 1-10; 11-20; 21-30, 31 a fiecării luni sau la solicitarea în scris a clientului.

3.7. Eliberarea (transmiterea) facturilor fiscale către CUMPĂRĂTOR se va efectua timp de două zile după emitere, către un 
reprezentant al acestuia, cu prezentarea procurii sau ştampilei. Obligaţia ridicării facturilor fiscale de la VÎNZĂTOR se pune în 
sarcina exclusivă a CUMPĂRĂTORULUI, iar în cazul neexecutării acestei obligaţii, se stabileşte tară drept de revocare, 
recunoaşterea de către CUMPĂRĂTOR a livrării corespunzătoare a bunurilor indicate în facturile fiscale şi imposibilitatea 
invocării oricăror pretenţii privitor la neeliberarea facturii fiscale şi pretinderea eventualelor prejudicii, venituri ratate sau 
imposibilităţii restituirii TVA.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. VÎNZĂTORUL are dreptul:



4.1.1. Să schimbe preţul produselor petroliere pe durata de acţiune a contractului.
4.1.2. Să refuze alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, dacă datele din actele prezentate de reprezentantul 
CUMPĂRĂTORULUI nu coincid cu datele imprimate pe CCV sau sunt dubioase.
4.1.3. Să nu alimenteze şi să retragă din circulaţie CCV falsificate, anulate, expirate sau aflate la persoane neautorizate.
4.2. VÎNZĂTORUL este obligat:
4.2.1. Să predea CCV în corespundere cu punctul 2.1. al prezentului contract, coordonând în formă scrisă condiţiile contractuale 
cu specificările corespunzătoare, facturile şi conturile, acordurile adiţionale, care vor face parte integrantă a prezentului contract. 
4.2.2 Să livreze produsele petroliere solicitate de către CUMPĂRĂTOR în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi cu 
indicaţiile CUMPĂRĂTORULUI în cererea de livrare respectivă.
4.3. CUMPĂRĂTORUL are dreptul:
4.3.1. Să solicite livrarea de produse petroliere în termenul şi în asortimentul solicitat, precum şi de calitatea corespunzătoare la 
orice staţie de alimentare a VÎNZĂTORULUI în perioada de acţiune a contractului.
4.4. CUMPĂRĂTORUL este obligat:
4.4.1. Să-şi asume răspunderea pentru utilizarea în orice fel a CCV transmis acestuia şi să comunice angajaţilor săi despre 
condiţiile de utilizare a cârdurilor, asumîndu-şi integral consecinţele şi prejudiciul cauzat prin utilizarea CCV de către persoane 
cu acces limitat la cârduri sau neîmputernicite.
4.4.2. Să asigure transmiterea CCV doar persoanelor autorizate.
4.4.3. Să achite preţul în avans a produselor petroliere.
4.4.4. Să ridice factura fiscală conform capitolului 3.

5. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
5.1. VÎNZĂTORUL este exonerat de orice responsabilitate faţă de CUMPĂRĂTOR în cazul în care prepuşii acestuia utilizează 
cardul(rile) în orice mod care ar crea sau a creat prejudicii CUMPĂRĂTORULUI.
5.2. VÎNZĂTORUL este exonerat de orice responsabilitate în cazul în care nu a fost solicitată blocarea cârdul (rile) respectiv(e) 
în condiţiile menţionate la pct. 5.3. iar cardul(rile) respectiv(e) este/sunt folosite de persoane neautorizate de CUMPĂRĂTOR 
şi/sau pentru alimentarea unor autovehicule care nu aparţin Cumpărătorului.
5.3. Pierderea sau furtul cârdului trebuie semnalat fară întârziere VÎNZĂTORULUI (non-stop la nr. de telefon. 0-22-42-51-77, 
069-10-35-92).
5.4. în cazul în care se solicită blocarea respectivului card, fie că este vorba de solicitarea verbală sau în scris, persoana 
solicitantă va trebui să enumere datele de identificare proprii, ale CUMPĂRĂTORULUI, ale cârdului, precum şi parola proprie şi 
confidenţială acordată de VÎNZĂTOR CUMPĂRĂTORULUI şi menţionată în Anexa 1.
în cazul în care persoana care solicită blocarea telefonic, sau scrisoarea primită prin fax nu conţin toate elementele menţionate 
anterior, VÎNZĂTORUL nu va proceda la blocarea respectivului card, iar toate prejudiciile astfel cauzate sunt puse exclusiv în 
seama CUMPĂRĂTORULUI.
Orice solicitare verbală, chiar dacă respectă prevederile de mai sus, trebuie confirmată în scris, prin transmiterea unei scrisori 
oficiale din partea CUMPĂRĂTORULUI, semnată şi ştampilată de reprezentantul acestuia, în termen de 24 de ore de la data 
solicitării telefonice, în caz contrar, cârdul urmând a fi deblocat fară a se putea pretinde VÎNZĂTORULUI daune şi despăgubiri 
pentru prejudicii deja cauzate sau viitoare.
5.5. în cazul cârdului pierdut sau furat, anunţat către VÎNZĂTOR conform prevederilor pct. 5.3., VÎNZĂTORUL asigură 
blocarea cârdului în termen de 24 ore de la solicitare.
Vânzătorul va proceda la anularea cârdului respectiv la primirea solicitării scrise iniţiale în care se precizează că se doreşte 
anularea cârdului, sau la primirea solicitării scrise de confirmare transmise de Cumpărător conform prevederilor pct. 5.3.
5.6. Transmiterea terţilor, gajarea, amanetarea, oferirea cârdului drept garanţie este strict interzisă.
5.7. în cazul apariţiei unor neînţelegeri întru îndeplinirea condiţiilor prezentului contract, părţile vor depune toate eforturile 
pentru soluţionarea acestora pe cale amiabilă, prin înaintarea notificărilor.
5 8 Imposibilitatea soluţionării amiabile a litigiului acordă dreptul părţii interesate să se adreseze instanţelor competente.

6. DISPOZIŢII FINALE
6.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil pînă la 31 decembrie 2017.
6.2. Modificarea sau prelungirea prezentului contract se efectuează prin semnarea acordurilor adiţionale.
6.3. Prezentul contract este semnat în două exemplare originale.

VINZATOR

7. ADRESELE JURIDICE ŞI DATELE DE IDENTIFICARE ALE PĂRŢILOR

CUMPĂRĂTOR

«LUKOIL -  Moldova» SRL
Republica Moldova, mun. Chişinău 
MD-2012, str. Columna, 92
Tel.: 21-12-38; 21-12-25 (Secţia vînzări cu amănuntul) 

21-27-05, 22-69-72 (contabilitatea)
BC "Moldova-Agroindbank" SA 
IBAN: MD07AG000000022512155828 
c/b AGRNMD2X 
c(f 1002600005897 
TVA O5!01848

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
Republica Moldova, mun. Bălţi
Str. Decebal, 101
Tel.: 023158697
B.C. « Moldindconbank » S.A.
IBAN MD85ML000000002251121545 
codul ^Jg6ş^M Otî5M D2X321 
c/f 
TV/

* matm* - '




