
CONTRACT DE ACHIZIŢIE 
(vânzare-cumpărare) / , , 
nr. 13 din 14 aprilie 2021 / / O S - ] / H 

încheiat între: IMSP „Institutul Oncologic", c/f: 1003600151023, cu sediul: mun. Chişinău, str. N. 
Testimiţeanu 30, cont de decontare nr. MD94ML000000002251702316, deschis la 'Banca BC 
"Moldindconbank" SA, cod bancar: MOLDMD2X302, reprezentată prin directorul Larisa Catrinici 
care acţionează în baza Regulament, în continuare „vânzător", pe de o parte şi 

„NEW METAL CONSTRUCT" S.R.L, cu sediul: MD-2081, mun. Chişinău, s.Bubuieci, str. 
Grădinarilor, nr.l93/B, c/f: 1013600005116, TVA: 0404917 , cont decontare nr. 
MD31AG000000022513392340, deschis la Banca BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.12 
Chişinău., cod bancar: AGRNMD2X438, licenţa: seria nr. A MMII-056669 din 25.09.2018 valabil pînă 
la 25.09.2023, reprezentată prin administratorul Ţulea Andrei, în continuare „Cumpărător" pe de alta 
parte, ambele denumite în continuare Părţi sau individual Parte au încheiat prezentul contract de 
achiziţionare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase (in continuare Contract), privind 
următoarele: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. In baza prezentului Contract, Vînzătorul livrează Cumpărătorului resturi şi deşeuri de metale feroase, 
marcate de Vânzător ca fiind pentru înstrăinare (în continuare Marfa), care s-a acumulat la Vînzător în 
urma desfăşurării activităţii sale, iar Cumpărătorul se obligă să recepţioneze şi să achite costul Mărfii 
recepţionate. 
1.2 Marfa primita de la Vînzător, urmează să fie distruse (presate, tăiate) de către Cumpărător, pentru a fi 
comercializata ca resturi de deşeuri de metale feroase si neferoase. 
1.3. Cumpărătorul declară şi garantează Vânzătorului că deţine toate licenţele şi permisele, (in continuare 
licenţe), necesare pentru executarea obiectului prezentului Contract. 

2. PREŢUL ŞI MODUL DE ACHITARE 
2.1. Achiziţionarea Mărfii se efectuează în conformitate cu preţurile, indicate în Anexele prezentului 
Contract. 
2.2. Achitarea Mărfii va fi efectuată de Cumpărător in termen de 3 (trei) zile lucrătoare din momentul 
prezentării Actului de predare-primire, semnat de către ambele Părţi. 
2.3. Plata se efectuează în lei moldoveneşti, prin virament pe contul de decontare al Vânzătorului, indicat 
în prezentul Contract. 

3. CONDIŢIILE DE LIVRARE 
3.1. Livrarea Mărfii se efectuează cu condiţia franco-depozit al Cumparatorlui. 
3.2. Recepţionarea Mărfii se efectuează de către reprezentantul Cumpărătorului cu întocmirea unui act de 
predare-primire, semnat de către ambele Părţi. 

4. CALITATEA MĂRFII 
4.1. La livrarea Mărfii, Vînzătorul e obligat să indice în documentele de însoţire a Mărfii cantitatea şi 
sortimentul. 
4.2. Vînzătorul se obligă la fiecare partidă de Marfă livrată să anexeze actul de predare-primire si actul de 
provenienţa. 

5. OBLIGAŢIILE P ĂRTILOR 
5.1. Vânzătorul se obligă: 
5.1.1. De a organiza pregătirile pentru predarea şi cântărirea Mărfii pe teritoriul său în prezenţa 
reprezentantului Cumpărătorului. 
5.1.2. De a preda Marfa în conformitate cu condiţiile Contractului. 
5.2. Cumpărătorul se obligă: 
5.2.1. De a recepţiona (primi) Marfa in conformitate cu condiţiile Contractului; 
5.2.2. De a achita la timp şi integral preţul Contractului; 
5.2.3. De a încărca şi a transporta Marfa, folosind resurse tehnice şi /sau umane proprii; 



5.3. Recepţionarea Mărfii se va efectua imediat după terminarea procesului de cântărire prin semnarci 
actului de predare-primire. în actul de predare-primire se indică denumirea Mărfii achiziţionate, cantitatea 
ei şi preţul conform tarifelor, indicate in Anexele prezentului Contract. 

6. PREDAREA ŞI RECEPŢIONAREA MĂRFII 
6.1. Recepţionarea lotului de Marfa după cantitate şi calitate se efectuează de Cumpărător pe teritoriul 
Vânzătorului, cu forţele propriului personal în comun cu reprezentantul Vânzătorului, în baza cerinţelor 
cu privire la calitatea Mărfii, stabilite in textul prezentului Contract. 
6.2. Recepţionarea Mărfii se efectuează luând în consideraţiei % de impuritate , care se stabileşte la 
recepţionarea Mărfii, de facto. 
6.3. La evaluarea finală a lotului de Marfa, se întocmeşte în actul de predare-primire, care se semnează de 
reprezentanţii ambelor părţi şi are valoare juridică şi constituie temei pentru achitarea Mărfii livrate. 

7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
7.1. Părţile se obligă privind executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale. In cazul 
neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor prezentului Contract Partea vinovată poartă 
răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
7.2. Pentru neachitarea în termenul stipulat în pct. 2.2 Cumpărătorul achită o penalitate in mărime de 0.1 
% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere. 
7.3. Niciuna din părţi nu va purta răspundere pentru orice neexecutare sau întârziere a executării oricărei 
obligaţii asumate în temeiul prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de circumstanţe de forţă 
majoră, aflate in afara controlului rezonabil al Părţilor, care ar include, dar nu ar fi limitate la calamităţi 
naturale, război, alte acţiuni sau inacţiuni guvernamentale, greve, legi sau alte acte normative şi altele, cu 
condiţia că aceste circumstanţe vor afecta in mod direct executarea prezentului Contract. In asemenea 
cazuri, termenul de executare a obligaţiilor în baza prezentului Contract se va prelungi pe o perioadă 
egală cu durata de timp existenţei circumstanţelor de forţă majoră enunţate mai sus. Partea care nu 
exercită sau întârzie în executarea oricăror obligaţii din cauza circumstanţelor de forţă majoră, trebuie să 
notifice în termen de 24 de ore cealaltă parte despre impedimentul în cauză şi efectul acestuia asupra 
capacităţii de executare. 

8. PREVEDERI SPECIALE 
8.1. Toate modificările şi completările la prezentul Contract se fac şi produc efecte numai dacă au fost 
făcute in scris şi semnate de ambele Părţi. 
8.2. De comun acord a Părţilor contractante, orice notificare adresată de către una dintre acestea celeilalte 
se consideră îndeplinită dacă va fi transmisă prin telefon şi/sau fax, poştă, poştă electronică la sediul 
prevăzut în prezentul Contract. Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 
fost expediată. 
8.3. Prezentul Contract se reglementează şi se interpretează în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova. 
8.4. Toate litigiile, controversele sau alte pretenţii apărute in legătură cu prezentul Contract sau cu 
încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor putea fi 
soluţionate definitiv in instanţele de judecată competente ale Republicii Moldova. 
8.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeaşi forţă juridică. 
8.6. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţile contractante şi este 
valabil pe un termen de 1 (unu) an. 
8.7. Dacă raporturile contractuale continuă în mod tacit după expirarea termenului contractului de 
achiziţie (vînzare-cumpărare), acesta se consideră prelungit pe un termen nedeterminat. 

9.SEMNATURILE PÂRTILOR 
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Denumirea mărfii 
Resturi si deşeuri de metale feroase si neferoase 

Un. 
Măsură 

kg 

Preţ (fară TVA) 
lei p\u 1 kg 

1. Deşeuri de fier 1 kg 4,20 
2. * N, 
3. / 
4. ~ ( 

Total: 

Notă: 
• Preţurile la metale pot varia în dependenţă de preţurile mondiale, fapt care se va comunica din 

timp. Anexa dată intră în vigoare la data semnării şi este valabilă până la semnarea următoarei 
sau până la data suspendării prezentului Contract. 

• Preţurile sunt valabile de la 14.04.2021 pînă la 05.05.2021. 
• Recepţionarea Mărfii se efectuează luând în consideraţiei % de impuritate , care se stabileşte la 

recepţionarea Mărfii, de facto(p. 6.2. contract). 
• T.V.A. nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de 

carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă(cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase. 
reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, procurate pe teritoriul 
Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al activităţii lor de 
întreprinzător în Republica Moldova, (art 103, al. 9/4 Codul fiscal al RM) 
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