
Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHISINĂU” 
Sistema de management al calitatii ISO 9001:2008

Contract Nr.c
/vânzare -cumpărare cioburi de sticla/ 

mun. Chişinău « ş l b  »— 2017

IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălţi”: cu sediul în Republica Moldova, or. Bălţi, str. Decebal, 101, Cod 
fiscal - 1003602150732, numit in continuare “VÂNZĂTOR”, în persoana directorului dul Serghei ROTARI, pe 
de o parte,

Şi
întreprinderea de Stat “ Fabrica de sticla din Chişinău”, adresa juridică: MD-2023, mun. Chişinău, str. 

Transnistria, 20, IDNO-1002600008924, cod la TVA 7800028, în continuare „Cumpărător”, în persoana 
Administratorului dl Ion CIRSTEA, care activează în baza Statutului întreprinderii, pe de altă parte, au încheiat 
prezentul contract cu privire la următoarele:

I.OBIECTUL CONTRACTYULUI.
1.1. Vînzătorul se obligă să livreze cioburi de sticlă (în continuare -  Marfa), iar Cumpărătorul, să 

primească si să achite Marfa timp de 30 zile din momentul livrării.

II. PREŢUL, MODUL. TERMENUL PE LIVRARE ŞI DE PLATĂ.
2.1. Preţul Mărfii se stabileşte în mărime de:

- 800,00 lei (opt sute) lei pentru 1 (una) tonă cioburi de ambalaj (sticle, borcane străvezii).
2.2. Marfa este cîntărită şi primită de Cumpărător în baza facturii de expediţie simple semnata de ambele 

Parti, unde se indică cantitatea, preţul şi suma Mărfii. Nu se aplică TVA.
2.3. Calitatea Mărfii este confirmată de laboratorul chimic al fabricii, iar cantitatea de comisia răspunzătoare,
care cîntăresc cioburile, în prezenţa reprezentanţilor ambelor Părţi.

III.PARAMETRII CALITĂŢII MĂRFII
3.1. Marfa livrată trebuie să corespundă următorilor parametri şi să se atribuie la urmatoarea grupa::
Indicarea grupei Tipul cioburilor 

de sticlă
Codul mărfii (TH ВЭД) SM GOST R

Ambalaj Cioburi, ambalaj, 
incoloră

7001001000 52233-2000

3.2. în locurile colectării, nu se admite amestecul diferitor grupuri de Marfă (cioburi de sticlă).
3.3. Cu acordul Cumpărătorului se admite amestec de cioburi de sticlă şi de alte culori şi anume:

• Sticla cafenie-maro - nu mai mult de lOOgr, la tonă (0,01%),
• Sticla verde - nu mai mult de 50gr, la tonă (0,005%),
• Sticlă semi-albastră *- nu mai mult de 200 gr, la tonă (0,02%).

3.4. Dimensiunile cioburilor de sticlă (în bucăţi) nu trebuie să fie mai mari de 100 mm. Cantitatea de Marfă cu 
dimensiuni mai mari de 100 mm nu trebuie să depăşască 5% din volumul total livrat. Cu acordul 
Cumpărătorului, se poate livra Marfa cu dimensiuni ce depăşesc 100 mm.
3.5. Poate fi livrată Marfa (cioburi de sticlă) cu compoziţia chimică corespunzătoare sodei, calcarului.

3.6. Nu se admite prezenţa în Marfa livrată a triplexului, sticlei refractoare, a oglinzilor, ceramicii, porţelanului, 
zgurei, cărămidei, pietrei, betonului, asfaltului şi a altor adaosuri.
3.7. Nu se admite prezenţa în Marfa livrată a obiectelor metalice nemagnetizante (crom, plumb, aluminiu, ş.a.).
3.8. Se admite prezenţa în Marfa livrată a adaosurilor organice -500 gr la tonă ( 0,05% din masă), inclusiv hîrtie, 
dopuri de plută 0,02% din masă
3.9. Se admite prezenţa în Marfă a adaosurilor de lut şi nisip, dar nu mai mult de 0,2% din cantitatea totală.

TV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR.
4.1. Vînzătorul poartă răspundere pentru corespunderea calităţii şi cantităţii Mărfii livrate cu parametrii 

specificaţi în Cap III pct.3.2-3.9 din prezentul contract.
4.2. în cazul cauzării prejudiciului prin nerespectarea pct. 4.1. al prezentului contract partea vinovată va fi 

obligată să repare integral prejudiciul cauzat.



V. FORŢA MAJORĂ.
5.1. Părţile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială a Contractului, dacă aceasta 
neîndeplinire este rezultatul unor cauze de forţă majoră, exceptate voinţei proprii, care au survenit după 
încheierea prezentului contract. La astfel de situaţii excepţionale se pot atribui, nefiind limitate, evenimente 
precum: calamităţi naturale, (inundaţii cutremure, incendii etc) acţiuni militare, revolte în masă, lipsa de 
fonduri şi situaţia instabilă financiară, grevă sau alte circumstanţe dincolo de controlul de voinţă a părţilor, 
acţiuni guvernamentale, situaţia economică exclusivă.
5.2. Nici una dintre Părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii, care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majoră, aşa 
cum este definita de lege.
5.3. Partea, care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte, în termen de 2 zile, despre 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
5.4 Daca în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părţile au dreptul să 
rezilieze prezentul contract fară ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
6.1. Toate divergenţele apărute în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Contract vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. în toate celelalte cazuri ce nu sunt prevăzute de prezentul Contract părţile se vor 
conduce de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
6.2. în cazul în care nu este posibilă soluţionarea divergenţelor prin negocieri, litigiile vor fi remise spre 
examinare instanţelor de judecată competente din Republica Moldova.

VII. DISPZITII FINALE.
7.1. Prezentul contract intră în vigoare din data semnării de ambele Părţi şi este valabil pînă la data de 
31.12.2017, iar în partea obligaţiunelor asumate de Părţi pîna la executarea lor integrală.
7.2. Niciuna din Părţi nu este în drept să transmită drepturile şi obligaţiile sale contractuale unei terţe persoane, 
fără acordul în scris a celeilalte Părţi.
7.3. în cazul cînd niciuna din Părţi nu a anunţat despre intenţia de a rezilia Contractul cu cel puţin 30 (treizeci) 
de zile anterior datei expirării acestuia, Contractul se va considera prelungit automat pentru un termen de 12 
(douăsprezece) luni.
7.4. Toate modificările şi compşetările la prezentul Contract, constituie parte integrantă a acestuia, dacă au fost 
întocmite în scris şi au fost semnate în modul corespunzător.
7.5. Prezentul contract este perfectat în două exemplare originale, care au aceeaşi putere juridică, cîte unul 
pentru fiecare Parte contractantă.

VIII. ADRESEI Г-RFГ Н I7ITELE BANCARE SI SEMNĂTURA PĂRŢILOR. 

VÂNZĂTORUL: CUMPĂRĂTORUL:

Adresa juridică: Republica Moldova 
IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălti”:
or. Bălţi, str. Decebal, 101 
Cod fiscal - 1003602150732,' 
Cont/decontare curent 
JBAN:MD77ML000000002251821544
B.C. «Moldindcombank» S.A. filala m.Bălţi
BIC:MOLDMD2X321
Тел: 0231 58-697, fax 0231 58-733

Adresa juridică: Republica Moldova 
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău” 
MD-2023, mun. Chişinău, str. Transnistria, 20 
IDNO- cod fiscal: 1002600008924 
Cod la TVA 7800028
cont/decontăriIBAN:MD37VI00000222471427
9 MDL B.C „Victoriabank” SA filialaNr 14 
Codul băncii: VICBMD2X446 

.tel/fax. 47-37-44,47-32-53




