
CONTRACT DE DONAŢIE NR. 3g<Q

«23» Noiembrie 2017 or Chişinău

'S R L. „P u r-М ах Com ”, denumită în continuare „D onator” , reprezentată de directorul Aliona Suman,
acţionând în conformitate cu Statutul, pe de o parte, şi IMSP „Spitalul Clinic Municipal”,Bălti , denumită
în continuare „D onatar" , reprezentată de administratorul Rotari Serghei, acţionând în baza Statutului de
Institutie Publică, pe de altă parte, au încheiat prezentrul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Donatoiul va aloca către Donatar cu titlu gratuit bunuri materiale în valoare şi în asortiment conform 
Anexelor la prezentul Contract, iar Donatarul va utiliza bunurile materiale primite de la Donator în 
condiţiile prezentului Contract, pentru reparaţia capitala a departamentul de pediatrie.

2. MODUL DE TRANSMITERE ŞI DE FOLOSIRE A DONAŢIEI FILANTROPICE

2.1. Valoarea totală a donaţiei va constitui suma totală indicată în Anexele la prezentul Contract.
2.2. Donatorul va tranmite dezinteresat bunurile în tranşe conform necesităţilor Donatarului.
2.j . Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor se efectuează prin factură la valoarea sa contabilă evaluată la 

data transmiterii.
2.4. Bunurile materiale sunt ridicate de la Depozit de către Beneficiar.
2.5. Bunurile materiale furnizate în conformitate cu prezentul Contract urmează să fie utilizate în strictă

corespundere cu scopul stabilit în prezentul Contract.
2.6. Pentru a modifica scopul de utilizare a donaţiei Beneficiarul trebuie să obţină acordul scris al 

Donatorului.
2.7. Donatarul asigură accesul reprezentantului Donatorului la toate documentele legate de evidenţa

bunurilor materiale donate, precum şi accesul nemijlocit la bunurile materiale în scopul de a controla
utilizarea acestora conform destinaţiei.

2.8. Donatarul va prezenta Donatorului un raport privind utilizarea bunurilor materiale în termen de 15 zile 
de la finalizarea lucrărilor.

2.9. în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile Donatorului, prevăzute de prezentul Contract, Donatorul 
este în drept a solicita returnarea bunurilor materiale, notificând despre acest fapt în formă scrisă 
Donatarul. Restituirea se va face într-un termen de 5 zile de la recepţia notificării de la Donator.

3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Donatorul este în drept:
3.1.1. să verifice modul în care Donatarul foloseşte bunurile transmise cu titlu de donaţie în temeiul 

prezentului Contract, pentru aceasta fiind în drept să solicite prezentarea informaţiei şi documentaţiei 
pe care Ie consideră necesare de la Donatar.

3.1.2. să solicite restituirea bunurilor transmise, în cazul în care Donatarul nu-şi respectă obligaţiile 
prevăzute în prezentul Contract.

3.2. Donatorul se obligă:
3.2.1. să transmită bunurile către Donatar la cererea acestuia în termenii stabiliţi între Donator şi Donatar;
3.2.2. să respecte alte obligaţii asumate prin prezentul Contract.

3.3. Donatarul este în drept:
3.3.1. în orice moment, înainte de transmiterea acestuia a bunurilor materiale să se refuze de acestea. în 

acest caz, Contractul se va considera reziliat.
3.4. Donatarul se obligă:

3.4.1. să recepţioneze şi să utilizeze bunurile alocate cu titlu de donaţie filantropica în strictă conformitate 
■. cu scopul stabilit în prezentul Contract;

3.4.2. să respecte alte obligaţii asumate prin prezentul Contract.

4. DISPOZIŢII FINALE



4.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părţi, 
rămânând în vigoare până la data executării tuturor obligaţiilor ce decurg din Contract.

4.2. Litigii: Părţile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluţionate pe calea 
negocierilor în termen de 10 (zece) zile din momentul notificării celeilalte Părţi, vor fi examinate în 
instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova.

4.3. Forţă Majoră: Orice eveniment de forţă majoră care împiedică executarea prezentului Contract va fi 
adus la cunoştinţa celeilalte Părţi în scris, în termen de 24 ore după survenirea evenimentului în cauză. 
Forţa majoră exonerează Partea respectivă de răspunderea pentru neîndeplinirea, îndeplinirea 
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiunilor sale contractuale pe perioada de forţă majoră. Partea 
ce invocă evenimentul de forţa majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea, 
îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale în cazul în care aceasta 
nu a anunţat în conformitate cu prevederile prezentului Contract despre survenirea evenimentului 
invocat. Calificarea evenimentului de forţă majoră se va face reieşindu-se din interpretarea Camerei de 
Comerţ şi Industrie a RM.

4.4. Modificarea si rezilierea Contractului: Părţile pot rezilia sau modifica prezentul Contract în orice 
moment, integral sau parţial, printr-o notificare scrisă, în cazul în care se va stabili, că una dintre Părţi nu 
se conformează cu prevederile prezentului Contract.

4.5. Cesiunea de drepturi si obligaţii: Donatarul nu va putea cesiona drepturile şi obligaţiile sale stipulate în 
prezentul Contract unei terţe persoane, fară acordul scris al Donatorului.

4.6. Clauza de confidenţialitate: Condiţiile prezentului Contract au un caracter confidenţial şi vor putea fi 
dezvăluite de Donatar, numai cu acordul scris al Donatorului.

4.7. Notificări: în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de către una din Părţi celeilalte 
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poştă sau 
prin poştă electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate Responsabililor Părţilor). 
Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

4.8. Modificarea Contractului: Toate modificările şi/sau completările la prezentul Contract vor fi valabile 
numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă şi semnate de ambele Părţi.

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNŢATE MAI SUS, Părţile au semnat prezentul Contract, în două
exemplare (câte unul - pentru fiecare Parte), în limba romănă, în ziua şi anul indicat, prin intermediul
reprezentanţilor lor autorizaţi:

D onator D onatar

Republica Moldova
MD-2064, num. Chisinau, str.Alba Iulia 6/3 
Tel: 022-211-241/741-236

SC P ur-М ах Com SRL IMSP „Spitalul Clinic Municipal”,Balti
Republica Moldova, or .Bălti,
MD 31 OO.Balti str.Decebal 101 
tel: 373- 231- 53633

Cod fiscal: 1003600068499 
Cod TVA 0505174
BC'Moldinconbank'SA f.'Centru'Chisin. 
MOLDMD2X309
IBAN: MD92ML0000000225TJ09T25

Cod fiscal: 1003602150732

BC Moldincombank SA fil.Balti 
IBAN MD77ML000000002251821544

Director Suman Aliona

i




