
A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

CONTRACT nr. ocds...62516/03/9 - / 683
de Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice
(IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru

anul 2022 (Lista de bază, repetat 3)
30.08.2022 mun. Chişinău

(localitatea)

Vînzător Beneficiar
Centrul pentru achiziţii publice

centralizate în sănătateLismedfarm S.R.L. IMSP Spitalul Clinic Bălți

(denumirea completă a întreprinderii,
asociaţiei, organizaţiei)

(denumirea completă a întreprinderii,
asociaţiei, organizaţiei)

(denumirea completă a întreprinderii,
asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin director
Ecaterina CHITIC

reprezentată prin director
Serghei ROTARI

reprezentată prin director
Gheorghe GORCEAG

(funcţia, numele, prenumele) (funcţia, numele, prenumele) (funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza care acţionează în baza care acţionează în baza

statutului Regulamentului Regulamentului de organizare
şi funcţionare

(statut, regulament, hotărîre etc.) (statut, regulament, hotărîre etc.) (statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(ă) în continuare
Vînzător

denumit(ă) în continuare
Beneficiar

denumit în continuare
Centru

IDNO 1003600113573 IDNO 1003602150732 IDNO 1016601000212
(se indică numărul şi data

de înregistrare în Registrul de stat)
(se indică numărul şi data

de înregistrare în Registrul de stat)
(se indică numărul şi data

de înregistrare în Registrul de stat)

denumite în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:
1. Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP)
și  instituțiilor  bugetare  care  prestează  servicii  medicale  și  sociale  pentru  anul  2022
(Lista de bază, repetat 3),

(denumirea bunurilor)

denumite în continuare Bunuri, conform Licitației publice :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1658763662516,
(procedura de achiziţie)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 16.08.2022
2.  Următoarele  documente  vor  fi  considerate  părţi  componente  şi  integrante  ale
Contractului:
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a)  Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1;
b)  Garanţia de bună execuţie în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA – anexa
nr.2.
3.  Prezentul  Contract  va  prevala  asupra  tuturor  altor  documente  componente.  În  cazul  unor
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor
avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
4.  În  calitate  de  contravaloare  a  plăţilor  care  urmează  a  fi  efectuate  de  Centru,  Vînzătorul  se
obligă  prin  prezenta  să  livreze  Bunurile,  Beneficiarului  şi  să  înlăture  defectele  lor,  sub  toate
aspectele, în conformitate cu prevederile Contractului.
5.  Beneficiarul  se  obligă  să  transfere  Centrului,  iar  Centrul  la  rîndul  său,  să  plătească

Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, preţul Contractului sau orice altă
sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului, în termenele şi modalitatea
stabilite de prezentul Contract

CONDIŢII SPECIALE
1. Obiectul Contractului
1.1.  Vînzătorul  îşi  asumă  obligaţia  de  a  livra  Bunurile,  Beneficiarului  în  cantitatea  şi
sortimentul  prevăzut  în  Specificaţia  din  anexa  nr.1,  care  este  parte  integrantă  a
prezentului Contract. 
1.2.  Beneficiarul  se  obligă,  la  rândul  său,  să  transfere  Centrului  mijloacele  financiare
pentru bunurile recepţionate şi să recepţioneze Bunurile livrate de Vânzător. 
1.3.  Centrul,după  recepționarea  mijloacelor  financiare  de  la  beneficiar,  se  obligă  să
transmită prețul Bunurilor livrate către Vânzător.
1.4.  Calitatea  Bunurilor  se  atestă  prin  certificate  de  calitate  eliberate  de  Laboratorul
pentru Controlul Calităţii Medicamentelor al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale.
1.4. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui:
-  nu  mai  puțin  de  60%  din  termenul  de  valabilitate  inițial  pentru  bunurile  cu  o
valabilitate de 2 ani și mai mulți;
- și de 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de pînă la 2 ani;
2. Termenele şi condiţiile de livrare
2.1.    Livrarea  Bunurilor  se  efectuează  de  către  Vânzător  în  condiţii  Incoterms  2020
DDP, cu transportul Vânzătorului,  în termen de 20 zile calendaristice din data plasării
bonului de comandă-livrare din partea beneficiarului, pe parcursul anului 2022.

2.2.   Documentaţia  de însoţire  a  Bunurilor  include:factura fiscală-3ex.,  care trebuie să
fie prezentată Centrului (conform punctului 4.2) şi Beneficiarului împreună cu bunul.
Originalele  documentelor  de  mai  sus  vor  fi  prezentate  Centrului  şi  Beneficiarului  cel
tîrziu la momentul livrării Bunurilor la destinaţia finală. 
2.3.  Beneficiarul  poate  solicita  o  reducere  sau  majorare  argumentată  a  cantităţii  de
Bunuri  în  limitele  prevederilor  legislației  în  vigoare  în  domeniul  achizițiilor  publice,
informînd despre aceasta Vînzătorul cu 30 zile înainte de livrare.  
2.4. La livrarea Bunurilor de către Vînzător Beneficiarului, aceștia semnează și factura
fiscală, care urmează a fi prezentate de către Vînzător  Centrului și care servește temei
pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.
2.5.  Data  livrării  Bunurilor  se  consideră  data  perfectării  facturii  fiscale  semnate  şi
recepţionarea de către Centru. 



3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată
3.1.  Preţul  Bunurilor  livrate  conform  prezentului  Contract  este  stabilit  în  lei
moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia din anexa nr.1 a prezentului Contract.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti
şi constituie: 2 505,6( Două mii cinci sute cinci  60  ) lei.

(suma cu cifre şi litere)

3.3. Beneficiarul transferă Centrului mijloacele financiare în decurs de 30 de zile de la
momentul semnării facturii fiscale.
3.4.  Achitarea  plăţilor  pentru  Bunurile  livrate  se  va  efectua  de  către  Centru  în  lei
moldoveneşti,  în  termen  de  15  de  zile  de  la  recepţionarea  mijloacelor  financiare  din
partea beneficiaruluiși facturii fiscale semnate din partea vînzătorului.
3.5.  Achitarea  plăţilor  pentru  Bunurile  livrate  se  vor  efectua  prin  transfer  bancar  pe
contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. 

4. Condiţiile de predare-primire
4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Beneficiar
dacă:
a)    cantitatea Bunurilor transmise corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor

şi  sînt  prezentate  toate  documentele  de însoţire  prevăzute  în  punctul  2.2  din prezentul
Contract;
  b)    calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în anexa nr.1;
  c)    ambalajul şi integritatea Bunurilor corespund informaţiei indicate în anexa nr.1.
4.2.  Vînzătorul  este obligat,  în prima zi  de vineri,  după livrarea Bunurilor,  să prezinte
Centrului,  pentru  efectuarea  plăţii,  un  exemplar  original  al  facturii  fiscalesemnate  de
Beneficiar.  În  cazul  nerespectării  de  către  Vînzător  a  prezentei  clauze,  Centrul  îşi
rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 din prezentul
Contract.
5. Standarde
5.1. Bunurile furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către
Vînzător în propunerea sa tehnică.

6. Obligaţiile Părţilor
6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:
a)  să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b)  să anunţe Beneficiarul, în decurs de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului
Contract,  prin  telefon/fax  sau  telegramă  autorizată,  despre  disponibilitatea  livrării
Bunurilor;
c)   să  asigure  condiţiile  corespunzătoare  pentru  recepţionarea  Bunurilor  de  către
Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
d)   să  asigure  integritatea  şi  calitatea  Bunurilor  pe  toată  perioada  de  pînă  la
recepţionarea lor de către Beneficiar.
e)  să prezinte, în termen de 10 zile după luna de raportare, informația privind realizarea
contractelor  de  achiziții  publice  de  medicamente  (inclusiv  nivelul  de  executare  a
acestora),  conform  modelului  stabilit  de  Centru  (în  variantă  electronică,  pe  adresa  de
e-mail: monitorizare@capcs.md);



6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a)   să  întreprindă  toate  măsurile  necesare  pentru  asigurarea  recepţionării  în  termenul
stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b)  să transfere Centrului,  în cel  mult  30 zile de la momentul semnării  facturii  fiscale,
sumele  bănești  pentru  achitarea  Bunurilor  livrate,  respectînd  modalităţile  şi  termenele
indicate în prezentul Contract;
c)     la  solicitarea  Centrului  să  prezinte  informația  cu  referire  la  stocurile  de  produse
medicamentoase din instituție;
d)   până la  data  de 20 a  lunii,  să  solicite,  în  scris  într-o singură tranșă,  necesitățile  pe
contract de la Vînzător, o copie a solicitării fiind prezentată către Centru.
e)  să prezinte, în termen de 10 zile după luna de raportare, informația privind realizarea
contractelor  de  achiziții  publice  de  medicamente,  alte  produse  de  uz  medical  și
dispozitive  medicale,  (inclusiv  nivelul  de  executare  a  acestora),  conform  modelului
stabilit  de  Centru  (în  variantă  electronică,  pe  adresa  de  e-mail:
monitorizare@capcs.md);
f)   să  perfecteze,  în  cazul  neexecutării  sau  executării  necorespunzătoare  a  clauzelor
contractuale  de  către  operatorii  economici,  actele  confirmative  (copia  bonului  de
comandă, refuzul Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, etc.)
și să le înainteze Centrului pentru penalizare conform condițiilor prezentului contract și
includerea operatorilor în Lista de interdicție,  pentru a fi  prezentate Agenției  Achiziții
Publice.

6.3. În baza prezentului Contract, Centru se obligă:
a)   să  achite  suma  prevăzută  în  contract  după  recepționarea  mijloacelor  financiare  și
facturii  fiscale  de  la  beneficiar,  respectând  modalităţile  şi  termenele  indicate  în
prezentul Contract
b) să asigure supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice,
respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.
c) să aplice și să încaseze penalități de la Vînzător conform pct. 9.2.,9.8 și 9.9.

7. Justificarea datorită unui impediment
7.1.  Neexecutarea  obligației  părților  contractante  este  justificată  dacă  ea  se  datorează
unui impediment în afara controlului ei și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil
să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.
7.2.  Neexecutarea  nu  este  justificată  dacă  partea  ar  fi  putut  în  mod  rezonabil  să  ia  în
considerare impedimentul la data încheierii.
7.3.  În cazul  în care impedimentul  justificator este doar temporar,  justificarea produce
efecte  pe  durata  existenței  impedimentului.  În  cazul  în  care  impedimentul  justificator
este  permanent,  obligația  se  stinge.  Totuși,  dacă  întârzierea  capătă  trăsăturile
neexecutării  esențiale,  creditorul  poate  să  recurgă  la  mijloacele  juridice  de  apărare
întemeiate pe o asemenea neexecutare.
7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celeilalte părți primirea
unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat,
dar  nu  mai  târziu  de  10  zile  după  ce  a  cunoscut  sau  trebuia  să  cunoască  aceste
circumstanțe. 
7.5.  Impedimentul  justificator  nu  exonerează  debitorul  de  plata  despăgubirilor  dacă
impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când partea
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nu  ar  fi  putut,  oricum,  din  cauza  impedimentului,  să  beneficieze  de  executarea
obligației.
8. Rezoluțiunea Contractului
8.1. Prin efectul rezoluțiunii se sting obligațiile nestinse rezultate din contract sau partea
relevantă a acestor obligații.
8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către partea îndreptățită prin declarație scrisă
notificată celeilalte părți contractante.
8.3.  Rezoluțiunea pentru neexecutare are loc dacă neexecutarea obligației  contractuale
este esențială. Este esențială în unul dintre următoarele cazuri:
a) refuzul vânzătorului de a vinde bunurile prevăzute în prezentul contract;
b)  nerespectarea  de  către  Beneficiar  și  Centru  a  termenilor  de  plată  pentru  bunurile
livrate;
c) nerespectarea de către Vânzător a termenilor de livrare a bunurilor;
d) nesatisfacerea de către una dintre părțile contractului a pretențiilor înaintate conform
prezentului contract,
8.4.  Partea care declară rezoluțiunea păstrează dreptul la despăgubirile sau penalitățile
acumulate  la  data  rezoluțiunii  și,  suplimentar,  are  aceleași  drepturi  la  despăgubiri  sau
penalități  pe care le-ar  fi  avut  dacă obligațiile  stinse prin efectul  rezoluțiunii  ar  fi  fost
neexecutate.

9. Reclamaţii şi sancţiuni
9.1.  Reclamaţiile  privind  cantitatea  Bunurilor  livrate  sînt  înaintate  Vînzătorului  la
momentul  recepţionării  lor,  fiind  confirmate  printr-un  act  întocmit  în  comun  cu
reprezentantul Vînzătorului.
9.2. Vînzătorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea
livrării Bunurilor în termen de 5 zile calendaristice de la data survenirii circumstanţelor
care  împiedică  livrarea.  În  caz  de  încălcare  a  termenului  de  informare  stipulat  în
prezentul  punct,  Vînzătorul  suportă  o  penalitate  în  valoare  de  1%  din  suma  totală  a
bunurilor nelivrate. Aplicarea prezentei clauze nu exclude aplicarea clauzelor prevăzute
la pct.9.8 și 9.9. din prezentul contract.
9.3. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de
15  zile  lucrătoare  de  la  depistarea  deficienţelor  de  calitate  şi  trebuie  confirmate
printr-un  certificat  eliberat  de  Agenţia  Medicamentului  şi  Dispozitivelor  Medicale  ori
de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.
9.4.  Vînzătorul  este  obligat  să  examineze  pretenţiile  înaintate  în  termen  de  5  zile
lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului și Centrului despre
decizia luată.
9.5.  În caz de recunoaştere a pretenţiilor,  Vînzătorul este obligat,  în termen de 5 zile,
să  livreze  suplimentar  Beneficiarului  cantitatea  nelivrată  de  bunuri,  iar  în  caz  de
constatare  a  calităţii  necorespunzătoare  –  să  le  substituie  sau  să  le  corecteze  în
conformitate cu cerinţele Contractului. 
9.6.  Vînzătorul  poartă  răspundere  pentru  calitatea  Bunurilor  în  limitele  stabilite,
inclusiv pentru viciile ascunse.
9.7.  În cazul  devierii  de la  calitatea confirmată prin certificatul  de calitate  întocmit  de
Agenția  Medicamentului  și  Dispozitivelor  Medicale  sau  organizaţia  independentă
neutră şi  autorizată în acest  sens,  cheltuielile  de staţionare sau întîrziere sînt  suportate
de partea vinovată.



9.8.  Pentru  refuzul  de  a  vinde  Bunurile  prevăzute  în  prezentul  Contract,  Vînzătorul
suportă o penalitate în valoare de 30% din suma Bunurilor nelivrate. 
9.9.  Pentru  livrarea  cu  întârziere  a  Bunurilor,  Vânzătorul  poartă  răspundere  materială
precum urmează:
a) pentru primele 30 de zile calendaristice de întîrziere, penalitatea constituie 0,1% din
suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere;

b)  pentru  următoarele  zile  de  întîrziere,  care  depășesc  perioada  de  30  de  zile
calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi
de  întîrziere,  dar  nu  mai  mult  de  30%  din  suma  Bunurilor  nelivrate  pentru  întreaga
perioadă de întîrziere.
9.10.  Pentru  transferul  cu  întîrziere  a  mijloacelor  financiare  către  Centru,  Beneficiarul
poartă  răspundere  materială  în  valoare  de  0,1%  din  suma  Bunurilor  neachitate  pentru
fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate.
9.11.  Pentru  achitarea  cu  întîrziere  a  mijloacelor  financiare  către  Vînzător,  Centrul
poartă  răspundere  materială  în  valoare  de  0,1%  din  suma  Bunurilor  neachitate  pentru
fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate.
9.12.  Vînzătorul  este  exonerat  de  obligația  privind  livrarea  Bunurilor  în  caz  de
suspendare  sau  retragere  a  certificatului  de  înregistrare  a  medicamentului,  conform
prevederilor actelor normative în vigoare.

10. Drepturile de proprietate intelectuală
10.1.  Vînzătorul  are  obligaţia  să  despăgubească  Beneficiarul  şi  Centrul  împotriva
oricăror:
a)  reclamaţii  şi  acţiuni  în justiţie  ce rezultă din încălcarea unor drepturi  de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei
în  care  o  astfel  de  încălcare  rezultă  din  respectarea  Caietului  de  sarcini  întocmit  de
Centru.

11. Dispoziţii finale
11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi
pe  cale  amiabilă.  În  caz  contrar,  ele  vor  fi  transmise  spre  examinare  în  instanţa  de
judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.
11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele
perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.
11.3.  Părţile  contractante  au  dreptul,  să  convină  asupra  modificării  clauzelor  acestuia,
prin  act  adiţional,  numai  în  cazul  apariţiei  unor  circumstanţe  care  nu  au  putut  fi
prevăzute  la  data  încheierii  Contractului.  Modificările  şi  completările  operate  la
prezentul  Contract  sînt  valabile numai în cazul în care au fost  perfectate în scris  şi  au
fost semnate de toate Părţile și aprobate corespunzător.  
11.4.  Nici  una  dintre  Părţi  nu  are  dreptul  să  transmită  obligaţiile  şi  drepturile  sale
stipulate  în  prezentul  Contract  unor  persoane  terţe  fără  acordul  în  scris  al  celorlalte
Părţi.
11.5.  Prezentul  Contract  este  întocmit  în  trei  exemplare,  în  limba  de  stat  a  Republicii
Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Centru și Beneficiar. 



11.6. Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data
înregistrării de către CAPCS, fiind valabil pînă la 31.12.2022.
Contractul  se  înregistrează,  după  caz,  în  mod  obligatoriu  în  una  din  trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor dacă gestionarea surselor financiare se efectuează
prin intermediul sistemului trezorerial. 
11.7.  Prezentul  Contract  reprezintă  acordul  de  voinţă  al  Părţilor  şi  este  semnat  astăzi,
30.08.2022.
Pentru  confirmarea  celor  menţionate  mai  sus,  Părţile  au  semnat  prezentul  Contract  în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:

 Vînzătorul Beneficiarul
IMSP

Centrul pentru achiziţii publice 
centralizate în sănătate

Adresa poştală:
MD-2002, șos. Munceșți 
167/B, mun. Chișinău, 

Republica Moldova

Adresa poştală:
mun. Bălți, str. Decebal, 101

Adresa poştală:
Oficiul central:

MD-2005, Republica Moldova, 
mun. Chişinău, Bd. Grigore 

Vieru 22/2
Adresa juridică:

mun. Chişinău, Bd. Grigore 
Vieru 22/2

Telefon: 022
022-56-94-91; 022-56-94-90; 

022-55-64-38 , 
oficiu@lismedfarm.md, 

vlad.chitic@lismedfarm.md

Telefon: 022
023172703 , scmb@ms.md

Telefon: (068) 99 84 27
 (068) 99 84 26
 (068) 99 84 28
 (068) 99 84 25

E-mail: medicamente@capcs.md
office@capcs.md

monitorizare@capcs.md
Site:      http://capcs.md

IBAN:
MD73EX0000000222401475MD

IBAN:
MD58TRPCCW51843OAOO124A

A

IBAN: 
MD75TRPCCC518430C01859AA

Banca: 
BC “EXIMBANK” S.A. Sucursala 

nr. N19

Banca:
MF-Trezoreria de Stat

Banca:
MF-TR Chisinau-bugetul de stat

Cod fiscal:
1003600113573

Cod fiscal:
1003602150732

Cod fiscal:
1016601000212

Codul bancii:
EXMMMD22476

Codul bancii: 
TREZMD2X

Codul bancii: 
TREZMD2X

Semnăturile Părţilor
Semnătura autorizată: Semnătura autorizată: Semnătura autorizată:

L.Ş. L.Ş. L.Ş.
Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:



Anexa nr.1
la Contractul nr.ocds...62516/03/9

din 30.08.2022

SPECIFICAŢIA BUNURILOR

Unitate Ambalaj

Nr. d/o Denumirea Comună Internaţională UM Preţ fără TVA 
UM Nr. În ambalaj Preţ fără TVA 

la ambalaj
Suma fără 

TVA Suma cu TVACod CPV Denumirea Comercială medicamentului,doza Cantitate
unitati

TVA in pret 
UM Cantitate

ambalaj

TVA in pret la 
ambalaj

Codul 
medicamentului Producătorul Ţara de origine Preţ cu TVA 

UM
Preţ cu TVA  la 

ambalaj

1 Nicergolinum Flacon 46,400000 5 232,00

2 320,00 2 505,6033600000-6 Nicergolin - 4mg+4ml Pulbere+solv/sol.inj.
50

3,712000
10

18,56

62516-6 SRL ELLARA, Rusia 50,112000 250,56

TOTAL 2 320,00 2 505,60

Vînzătorul: Beneficiarul: Centrul:

Lismedfarm S.R.L. IMSP Spitalul Clinic Bălți Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate

L.Ș. L.Ș. L.Ș. 
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