
Contract Nr. 6885/151VM 
privind difuzarea ediţiilor periodice prin abonare 

mun. Chişinău 14.04.2021 

Părţile contractante: 

„Pressinform-Curier" SRL, denumită în continuare „Furnizor", în persoana directorului general 
dna Larisa Mahonici, care activează în baza Statutului, şi 

IMSP Institutul Oncolojic, denumită în continuare „Beneficiar", în persoana directorului Larisa 
Catrinici, care activează în baza Regulamentului, în scopul realizării proiectului Abordarea 
psihooncologică în intervenţiile chirurgicale mutilante" din cadrul concursului Programelor de Stat 
2020-2023, au încheiat prezentul contract privind următoarele: 

Obiectul contractului 
Furnizorul livrează Beneficiarului ediţiile periodice abonate pe anul 2021 sem. II , conform 

anexei, care este parte integrantă a prezentului contract. 
Valoarea contractului constituie: 5586.00 lei (Cinci mii cinci sute optzecisi sase lei 00 bani) 

Obligaţiile părţilor 
Beneficiarul se obligă: 

Să prezinte Furnizorului comenzile pentru abonare în următoarele termene: 
pentru abonarea pe anul 2021 sem II pînă la data de 10 mai 2021 . 

Furnizorul se obligă: 
Să livreze ediţiile prevăzute în anexa prezentului contract în conformitate cu termenii stabiliţi de 

ieşire de sub tipar la ora solicitată de Beneficiar. 
Să completeze lipsurile de ediţii sau cele rebutate conform actelor Beneficiarului. 
Să nu schimbe în perioada abonării condiţiile de abonare, (denumirile, preţurile, periodicitatea.) 
Să infonneze Beneficiarul operativ în privinţa schimbărilor graficului ieşirii ediţiilor de sub tipar, 

neapariţia lor. 

II. Ordinea achitărilor 
3.1 Beneficiarul transferă pe contul Furnizorului costul integral al comenzii de abonare pe anul 2021 
sem II (conform anexei). 
3.2 Documentele de primire a ediţiilor se înregistrează conform legislaţiei în vigoare. 
în cazul nelivrării sau livrării parţiale a ediţiei din vina Furnizorului ultimul restituie Beneficiarului 
costul nelivrării. 

III. Termenul de funcţionare al contractului 
4.1. Prezentul contract intră în vigoare din ziua semnării şi este valabil pînă la îndeplinirea de către părţi 
a obligaţiunilor prevăzute de prezentul contract. 
4.2. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021. 

Adresele juridice şi rechizitele bancare ale partenerilor: 

Furnizor 
„Pressinform-Curier" SRL 

Beneficiar 
IMSP "Institutul Oncolojic" 

MD-2012; mun. Chişinău 
str. V. Pircalab, 45, of. 404 
Tel/fax: (022) 237187, mob:068452227 
e-mail; curier2002(a)/nail.ru 
IDNO: 1002600012679 
c/IB AN:MD45 AG000002251648012636 
BC „Moldova-Agroindbank" SA 
fii. Nr. 1 C l w l a u ; A G R N M D 2 X 8 8 5 
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Directorgeiîi ^ 
Mahonici „ m 

" V V 

MD-2025,mun. Chhisinau 
Str.N. Testemitanu 30 
Tel:022-852-670 
e-mail:anticamera@onco.md 
IDNO:l 003600151023 
Cod IBAN:MD94ML000000 
BC Moldindconbank 
Fii. Testemitanu, MOLD 

Director 
L. Catrinici 
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