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ACORD ADIŢIONAL Nr.l 
la contractul nr. 3/18/03953 /SFP din 30.01.2019 

Prezentul acord este semnat astăzi 20.03.2019, "SANFARM-PRIM"S.A., în persoana Directorului 
general Ştefan HAREA, care activează în baza Statutului, IMSP Institutul Oncologic, în persoana dnei 
Director Larisa Catrinici şi Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate, în continuare Centru, 
în persoana dlui Director Ivan Antoci, în scopul modificării Contractului nr. 3/18/03953 /SFP din 
30.01.2019 (numit în continuare Contract). 

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziţionarea de medicamente 
al Centrului pentru achiziţii publice centralizate în sănătate din csl.m 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte 
clauze contractuale nemodificate rămînînd obligatorii în continuare: 

Prin prezentul acord adiţional, Contractul se modifică după cum urmează: 
1. Sintagma „IMSP Institutul Oncologic, reprezentată prin Director Larisa Catrinici care 

acţionează în baza Regulamentului, denumit (ă) în continuare Beneficiar, IDNO 1003600151023" se exclude; 
2. Pe parcursul textului, cuvîntul „Beneficiar" se modifică cu „Beneficiar final conform 

Ordinelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale"; 
3. Pct. 2 sbpct. 2.1 se expune în următoarea redacţie: „Livrarea Bunurilor se efectuează de 

către Vânzător în condiţii Incoterms 2013 DDP, conform Ordinelor/Dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale: 

I TRANŞĂ - MARTIE 2019 
II TRANŞĂ - IUNIE 2019 
III TRANŞĂ - SEPTEMBRIE 2019 
IV TRANŞĂ -DECEMBRIE 2019 

4. Prezentul Acord adiţional este întocmit în 4 exemplare in limba de stat. fiecare avînd aceeaşi 
putere juridică şi se consideră încheiat la data semnării de către Părţi, şi intră in \işoare la data aprobării Dării 
de seamă de către Agenţia Achiziţii Publice. Acordul adiţional se înregistrează in mod obligatoriu în una din 
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin 
intermediul sistemului trezorerial. Acordul adiţional care nu este înregistrat in modul stabilit nu are putere 
ju r id ică . 
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