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„Dita EstFarm ” S.R.L., numită în continuare „Filantrop”, în persoana Directorului Chirtoacă 
Iurie, care activează în baza Statutului, pe de o parte,

fiYlSP Spitalul Clinic M unicipal Bălti, cod fiscal 1003602150732, cu sediul MD-3101 mun. 
Bălti, st. Decebal 101, în persoana directorului dl. Rotari Serghei, care acţionează în baza Statutului, 
numită în continuare „Beneficiar”, pe de a altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la 
următoarele:

1. Dispoziţii generale
1.1. Prezentul Contract este încheiat în temeiul art. 2 alin. (1) p. e) Legii cu privire la filantropie şi 

sponsorizare a Republicii Moldova nr. 1420 din 31.10.2002.
1.2.Filantrop prin acest contract se obligă acorde asistenţă materială instituţiei medicale

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti, şi anume următoarele medicamente: Neomycin
spray cutan.,susp .ll,72m g/g 32g N I, într-o cantitate de 200 flacoane, pentru scopurile prevăzute 
la articolul 2 alin. (1) ale Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, iar Beneficiarul, la rîndul 
său, se obligă să utilizeze asistenţa materială pentru scopuri respective.

1.3.Prezentul Contract este încheiat cu scopul admiterii şi executării solicitării de ajutor filantropic a 
IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti din Republica M oldova”, care sunt conform art. 51 Codului 
Fiscal al RM, Autorităţi publice scutite de impozit şi finanţate din bugetul public naţional.

1.4. Mijloacele materiale vor fi transmise către Beneficiar cu scopul asigurarii medicatiei a bolnavilor 
cu arsuri si traumatisme .

1.5. Filantrop-ul se obligă să expedieze ajutorul material pe adresa juridică a Beneficiarului indicată 
în prezentul Contract în termen de 10 zile din ziua semnării prezentului Contract.

1.6. F ilantrop-ul se obligă să transmită în mod irevocabil şi cu titlu gratuit ajutorul material indicat 
în punctul 1.2 al prezentului Contract.

1.7. Coordonatorul se obligă să monitorizeze executarea de către Părţi a prezentului Contract.

2. Garanţii
2.1. Beneficiarul garantează că donaţia mijloacelor materiale prin prezentul Contract este acordată în 

conformitate cu art. 2 alin. (1) p. e) ale Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare.
2.2. Filantrop nu va răspunde, după data transferului a mijloacelor material, pentru viciile ascunse.
2.3. Beneficiarul declară expres că acceptă donaţia de la Filantrop avînd ca obiect prevederile pct. 1.4 

al prezentului Contract.
3. Termenul contractului

3.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părţi şi este valabil pînă la 
data de 30 noiembrie 2017.

4. Ordinea modificării şi rezilierii contractului
4.1. Modificarea şi rezilierea contractului este posibilă numai cu acordul ambelor părţi. 

Acordul cu privire la modificarea şi rezilierea contractului se întocmeşte în scris.
4.2. Beneficiarul este în drept să refuze donaţia în orice moment înainte de ai se transmite. 

In acest caz contractul se consideră reziliat.



4.3. Filantropul poate rezilia sau modifica prezentul contract în orice moment, pe deplin sau parţial, 
după înştiinţarea în scris a Beneficiarului, dacă se va stabili, că ultimul nu îndeplineşte unele 
condiţiile ale prezentului contract.

5. Soluţionarea litigiilor
5.1. Toate litigiile şi divergenţele, care pot să apară din prezentul Contract sau în legătură cu el, 

părţile vor încerca să le soluţioneze pe calea negocierilor.
5.2. în cazul în care părţile nu ajung la un compromis, litigiile vor fi soluţionate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
6. Alte condiţii

6.1. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare Parte, 
fiecare avînd aceeaşi putere juridică.

6.2. Toate modificările şi completările la prezentul contract constituie părţi integrante ale lui şi sînt 
valabile în cazul în care ele sînt întocmite în scris şi semnate de către părţi.
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