
Contract JNb 1 8 0 - ^ 
de prestare a serviciilor de Colectare, transportare si tratare a deşeurilor 

medicale 

mun. Chişinău " 17" august 2019 

SRL «ECOSTAT», IDNO: 1015600008524, care activează în baza Statutului, 
denumită în continuare «Executor», în persoana Administratorului, dl Lilian 
BALTAG, pe de o parte şi Institutia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic, 
denumit în continuare «Beneficiar», în persoana directorului dna Larisa 
CATRINICI, care acţionează în baza Statutului (Regulamentului), pe de altă parte, 
au încheiat prezentul contract despre următoarele: 

1. Obiectul contractului 

1.1. Evacuarea, transportarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală a Beneficiarul 
1.2. Beneficiarul transmite deşeurile rezultate din activitatea medicală, conform 
anexei nr. 1 a Contractului dat cu achitarea serviciilor, iar Executorul se obligă, să 
recepţioneze, să transporte pînă la locul de tratare sau eliminare deşeurile rezultate din 
activitatea medicală, inclusiv a celor periculoase. în conformitate cu legislaţia în 
vigoare a Republicii Moldova 
1.2.Volumul de deşeuri medicale predate în baza prezentului Contract este nelimitat. 

2. Responsabilităţile Părţilor 
Beneficiarul se obligă: 
2.1.Să achite serviciile prestate de Executor în modul şi termenii prevăzuţi de 
prezentul Contract. 
2.2. Să organizeze colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor medicale în 
recipiente (ambalaje) special marcate pe teritoriul organizaţiei sale, în conformitate 
cu legislaţia R.M. 
2.3. Să asigure sortarea corespunzătoare a deşeurilor medicale în recipiente speciale 
separate, în conformitate cu clasificarea şi să excludă din componenţa acestora 
impurităţi radioactive, de mercur şi explozive, alte obiecte care nu sunt incluse în lista 
deşeurilor medicale indicată în Anexa Ne. 1 a prezentului Contract. 
2.4. Să asigure accesul mijloacelor de transport şi a personalului Executorului la 
încăperile pentru depozitarea temporară a deşeurilor medicale. 
2.5. Să ofere Executorului lista persoanelor responsabile pentru colectarea, 
depozitarea şi predarea deşeurilor medicale, numerele de contact a acestora, precum 
şi orice alte date necesare pentru executarea prezentului Contract. 

Executorul se obligă: 
2.6. Să presteze serviciile de recepţionare, transportare, neutralizare şi valorificare a 
deşeurilor, în conformitate cu condiţiile prezentului Contract şi reglementările în 



vigoare. 
2.7. în cazul unor circumstanţe neprevăzute (accidente rutiere, defectarea mijlocului 
de transport, condiţii meteorologice nefavorabile, etc.), care au dus la incapacitatea de 
executare a obligaţiunilor de colectare şi transportare a deşeurilor medicale în 
termenul stabilit în prezentul Contract, să informeze imediat Beneficiarul, şi să 
stabilească data şi timpul de executare a obligaţiunilor contractuale. 

3. Modul de executare şi primire-predare a lucrărilor 
3.1. Beneficiarul expediază Executorului o solicitare, care conţine numărul de 

telefon la persoanei responsabile, adresa unde sunt temporar depozitate deşeurile 
medicale. 
3.2. Solicitarea se expediază către Executor prin e-mail, fax, sau prin acordul stabilit 
cu Executorul, prin telefon, zilnic de la 09.00 până lai5.00 de luni până vineri, însă 
nu mai tîrziu de 2 zile calendaristice pînă la data presupusă de colectare a deşeurilor 
medicale. 
3.3. După primirea solicitării, Executorul, asigură evacuarea, neutralizarea şi 

valorificarea deşeurilor medicale în termenii stabiliţi, şi anume de luni pînă vineri, cu 
excepţia zilelor de odihnă şi sărbători. 
3.4. Deşeurile medicale colectate de la Beneficiar trebuie, să fie ambalate în 
containere speciale de unică folosinţă sau saci de unică folosinţă. Pe acestea se va 
indica data, greutatea şi adresa de colectare a deşeurilor. 
3.5. La momentul evacuării de către Executor a deşeurilor medicale de la Beneficiar 
cantitatăţile se va înregistra untr-un registru si la sfârşitul lunii se va întocmi un „Act 
de predare-primire a deşeurilor medicale pentru neutralizare şi valorificare". 
3.6. „Actul de predare-primire" se întocmeşte în 2 exemplare, dintre care: 
3.6.1. Primul exemplar al „Actului de predare-primire", semnat şi cu sigiliul părţilor 
rămîne la Beneficiar, fapt care confirmă primirea spre utilizare a deşeurilor medicale. 
3.6.2. Al doilea exemplar rămîne la Executor. 

4. Costurile şi modul de efectuare a plăţilor 
4.1. Costul serviciilor prestate de Executor Beneficiarului este determinat în 
conformitate cu tarifele indicate în Anexa N°2 la prezentul Contract. Suma totală a 
prezentului contract nu trebuie să depăşească 240 000,00 lei cu TVA. 
4.1.1. în cazul majorării preţului energiei electrice, apei şi canalizării, gazelor, 
combustibilului şi cheltuielilor pentru achitarea taxelor şi impozitelor, Executorul 
este în drept de a modifica preţul la serviciile prestate. 
4.1.2. Astfel în adresa Beneficiarului va fi trimisă o înştiinţare argumentată, în forma 
scrisă, cu indicarea datei începînd cu care se planifică modificarea preţurilor. 
4.1.3. Modificarea preţului serviciilor prestate nu poate avea loc mai mult de două ori 
pe an. 
4.2. Beneficiarul efectuează plăţile după cum urmează: 
- valoarea serviciilor se achită până sfîrsitul lunii curente. 
4.3. Factura fiscală pentru costul total al serviciilor de utilizare a deşeurilor medicale 
pentru luna curentă se oferă Beneficiarului în baza „Actului de predare-primire", nu 
mai tîrziu de data de 10 a lunii următoare a perioadei de raportare. 



4.4. Achitarea serviciilor de utilizare a deşeurilor medicale prestate pentru luna 
curentă se efectuiază nu mai tîrziu de sfîrşitul lunii următoare a perioadei de 
raportare. 

5. Condiţii speciale 
5.1. în cazul în care în containerele Beneficiarului vor fi găsite obiecte care nu sunt 
incluse în lista deşeurilor medicale indicate în Anexa N° 1, şi anume, obiecte din 
metal, incluziuni de mercur, radioactive, substanţe explozive şi chimice periculoase, 
care ar putea cauza sau au cauzat deteriorarea sau contaminarea echipamentului 
Executorului, ultimul este în drept să suspende sau să rezilieze unilateral prezentul 
Contract. 
5.2. Beneficiarul va purta răspundere pentru prejudiciul material cauzat şi se obligă să 
compenseze în mod deplin prejudiciul cauzat Executorului. 
5.3. După oferirea materialelor în formă scrisă care dovedesc vina Beneficiarului şi 
suma prejudiciului cauzat, Executorul se scuteşte de obligaţiunea de a presta 
serviciile în temeiul prezentului Contract pînă la compensarea integrală de către 
Beneficiar a prejudiciului cauzat. 
5.4. Copiile scrisorilor şi materialelor care descriu motivul rezilierii sau suspendării 
Contractului se expediază în adresa Ministerului Sănătăţii al RM. 

6. Responsabilităţile părţilor 
6.1. Beneficiarul este responsabil pentru determinarea clasei deşeurilor, colectarea 
corectă şi depozitarea deşeurilor medicale până la utilizarea finală a acestora, 
conform pct. 2.2 , pct. 2.3. şi pct. 5 din prezentul Contract. 
6.2. Executorul este responsabil pentru neutralizarea şi utilizarea deşeurilor medicale, 
în baza cerinţelor normativelor în vigoare. 
6.3. Beneficiarul şi Executorul se obligă să respecte legislaţia RM. 
6.4. în caz de încălcare a prezentului Contract, părţile vor purta răspundere în 
conformitate cu legislaţia în vigoare a RM. 
6.5. în cazul neîndeplinirii condiţiilor punctului 4 al prezentului Contract, Executorul, 
prin înştiinţare în formă scrisă, este în drept să suspende unilateral prezentul Contract 
pînă la achitarea deplină a datoriilor. 
6.6. în cazul plăţii cu întîrziere pentru serviciile în temeiul prezentului Contract, 
Beneficiarul va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma restantă pentru 
fiecare zi de întîrziere. 

7. Forţa majoră 
7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea parţială sau integrală a 
obligaţiunilor în temeiul prezentului Contract, dacă aceasta a fost generată de 
circumstanţe neprevăzute şi de forţă majoră, şi anume: dezastre naturale, cutremur, 
inundaţii, explozii, incendii, boicoturi, greve, acţiuni militare, epidemii, măsuri 
prohibitive ale organelor de stat, acţiuni legal şi ilegale ale organelor de stat şi 
autorităţilor locale. 
7.2. în cazul survenirii circumstanţelor de forţă majoră, partea care nu este în măsură 
să-şi execute obligaţiunile asumate în temeiul prezentului Contract, se obligă, nu mai 
tîrziu de 3 zile de la apariţia unor astfel de circumstanţe sau din momentul cînd 



aceasta a aflat sau ar fi trebuit să afle despre survenirea unor astfel de circumstar.; . . 
forţă majoră, în scris, inclusiv prin fax, să anunţe cealaltă parte despre surveni:;. 
circumstanţelor de forţă majoră, precum şi să întreprindă toate măsurile necesare 
pentru a reduce eventualele pierderi ale ultimei. 

8. Termenul contractului 
8.1.Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia şi este valabil 
pentru o perioadă de pana la 31.12.2019, sau pînă la executarea deplină a 
obligaţiunilor de către părţi. 

9. Examinarea litigiilor 
9.1. Toate litigiile şi divergenţele care vor apărea între părţi în legătură cu executarea 
prezentului Contract vor fi soluţionate prin negocieri. 
9.2. In cazul în care nu se va ajunge la o înţelegere, litigiul urmează a fi soluţionat în 
cadrul instanţelor de judecată ale RM. 

10. Dispoziţii finale 
lO.l.Orice modificări sau completări la prezentul Contract sunt valabile doar dacă 
sunt efectuate în scris şi semnate de Părţi sau de reprezentanţii autorizaţi a acestora. 
10.2. Toate Anexele la prezentul Contract sunt parte integrantă a acestuia. Prezentul 
Contract şi Anexele la acesta vor înlocui toate celelalte propuneri, acorduri, discuţii, 
înţelegeri şi aprobări anterioare dintre Părţi. 
10.3.Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba rusă şi română. 
Ambele exemplare sunt identice şi au aceeaşi putere juridică. Fiecare dintre Părţi va 
avea cîte un exemplar al acestui Contract. 

Datele părţilor 
Executor 

S.R.L. «ECOSTAT» 
Beneficiar 

IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 
mun. Chişinău, str. A.Puskin 49/1,ap. 16 mun. Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Tel: 022 521188 Telefon (022)852-670 
IBAN: MD32AG000000022512517770 IBAN: MD94ML000000002251702316 
BC "M.Agroindbank" S.A. mun. Chişinău 
Suc.M.Eminescu 

Banca: BC „Moldindconbank" SA 

c/b AGRNMD2X864 Filiala „Testimiţeanu" 
c/f 1015600008524 Cod: MOLDMD2X302 
cod TVA 0609391 Cod fiscal: 1003600151023 

Cod TVA: 0206497 ^ s ^ f S ^ 
S e m n ă t u r e părţilor / r 

Director / / f ^ ^ R ^ K f e t i 
/ t J / y * " ^ Z - H t l f 

D i r e c t o r ^ ^ ^ ^ l M S ^ f f i i B i H I C I 
w v / mm. (/ ^A^rrMI 



anexa nr.l 
la Contractul JVa 180 
din « 17 » august 2019 

LISTA DEŞEURILOR REZULTATE DIN 
ACTIVITATEA MEDICALĂ A IMSP IO, 

APROBATE SPRE EVACUARE, TRATARE. 

1. Seringi de unică folosinţă, sisteme de dializă. 
2. Instrumente medicale înţepător-tăietoare de unică folosinţă (bisturie de unică 
folosinţă, foarfece de unică folosinţă, ace de la seringi, linii intravenoase, catetere şi 
obiecte similare) 
3. Mănuşi medicale, măşti de respiraţie, halate de unică folosinţă, underpad-uri, etc. 
4. Pansamente utilizate (tifon, şerveţele, tampoane, etc.) 
5. Deşeuri medicale din plastic (polimeri), cum ar fi pungi şi ambalaje pentru sînge , 
pungi colectoare de urină , tuburi (sonde) medicale, etc. 
6. Deşeuri de ghips 
7. Recipiente şi ambalaje din sticlă subţire (fiole, eprubete, pipete, flacoane, etc.) 
8. Recipiente şi ambalaje din metal subţire (cutii, lădiţe, etc.) 
9. Deşeurile produse din activitatea sectorului bacteriologic 
10. Eşantioanele primare cu material biologic 

Cu excepţia celor enumerate mai jos: substante explozive, deşeuri chimice, deşeuri 
lichide provenite din activitatile laboratoarelor de radiologie, deşeuri inflamabile, 
explozive, acizi, produse secundare chimice, parti anatomice, deşeuri radioactive, 
medicamente citostatice, proteze metalice, titan. 

Semnăturile şi sigiliile părţilor 



anexa nr.2 
la Contractul JV« 180 
din « 17 » august 2019 

Tarifele 
pentru prestarea de către SRL «ECOSTAT» a serviciilor de Colectarea, 

transportarea si tratarea deşeurilor medicale 

Xo Denumirea serviciilor Unitatea 
de 

masura 

Pret unitar 
far TVA 

MDL 

Pret unitar cu 
TVA 

MDL 

1 Evacuarea, transportarea, 
tratarea sau eliminarea 
deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală 

kg 16,67 20,0 

Semnăturile şi sigiliile părţilor 


