
CONTRACT №. Si Z  
de achiziţionare a bunurilor (timbre /plicuri)

COD CPV: 22410000-7 
30199230-1

20 martie 2021 mun. Chişinău

„Vânzător” „Cumpărător”

Î.S. „Poşta Moldovei”, reprezentată prin 
Directorul general interimar, dl Vitalie ZAHARIA, 
care activează în baza ordinului nr. 53-P din 
09.12.2019 al Agenţiei Proprietăţii Publice, 
denumită în continuare „ Vânzător ”, pe de o parte,

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia 
Familiei a Primăriei mun. Bălţi, reprezentată prin 
Şeful direcţiei, dna Veronica MUNTEANU, care 
activează în baza regulamentului, denumită în 
continuare „ Cumpărător ”, pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziţionarea timbrelor / plicurilor, denumite în continuare „Bunuri”, conform procedurii de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

a. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 
a) Specificaţia Bunurilor -  (Specificaţia nr. 1).

b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. în
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor ivea 
ordinea de prioritate enumerată mai sus. l O

c. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de „Cumpărător”, „ Vânz, 
obligă prin prezentul Contract, să livreze „ Cumpărătorului ” „Bunurile” şi să înlăture defectele lor în 
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

d. „Cumpărătorul” se obligă prin prezentul Contract să plătească „ Vânzătorului”, 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 Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. „ Vânzătorul” îşi asumă obligaţia de a livra „Bunurile” conform Specificaţiei nr. 1, care este parte integrantă 

a prezentului Contract.
12 .„Cumpărătorul” se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze „Bunurile” livrate de „ Vânzător”.

2. Termeni şi condiţii de livrare
2.1 Livrarea „Bunurilor” se efectuează la sediul „Vânzătorului” (str. Ştefan cel Mare, nr. 60, MD-3121, mun. 

Bălţi), la solicitarea „Cumpărătorului”.
2.2 Documentaţia de însoţire a „Bunurilor” include: Factura fiscală - 2 ex., care se va perfecta şi transmite 

concomitent cu „Bunurile” recepţionate.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul „Bunurilor” livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în 
Specificaţia nr. 1 la prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:
12215.00 (douăsprezece mii două sute cincisprezece lei, 00 bani).



3.3. Achitarea „Bunurilor” livrate se va efectua de „Cumpărător”, în lei moldoveneşti, în baza facturii fiscale în 
termen de 5 zile lucrătoare, din momentul recepţionării acesteia.

3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar la contul de decontare al „Vânzătorului” indicat în prezentul 
Contract.

4. Condiţii de predare-primire
4.1. „Bunurile” se consideră predate de către „ Vânzător” şi recepţionate de către „Cumpărător” dacă:

a) cantitatea corespunde prevederilor din Specificaţia nr.l şi documentelor de însoţire a „Bunurilor”, 
conform pct. 2.2. al prezentului Contract.

5. Obligaţiile Părţilor
5.1. „Vânzătorul” se obligă:

a) să livreze „Bunurile” în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunţe „Cumpărătorul” după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin 

telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării „Bunurilor”;
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea „Bunurilor” de către „Cumpărător ” în 

termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract.
5.2. „Cumpărătorul” 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 asigure achitarea „Bunurilor” livrate, respectând modalităţile şi termenii indicate in prezentul 
Contract.

6. Eveniment în afara controlului
6A.„Părţile” sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform 

prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unui eveniment în afara controlului (războaie, 
calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de 
voinţa „Părţilor”).

6.2. Partea care invocă evenimentul în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 
10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor evenimentului în afara controlului.

6.3. Survenirea circumstanţelor evenimentului în afara controlului, momentul declanşării şi termenul de acţiune 
trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din 
ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7. Rezoluţiunea Contractului
7.1. Rezolvirea Contractului se poate realiza cu acordul comun al „Părţilor”.
7.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) „ Cumpărător ” în caz de refuz al „ Vânzătorului ” de a livra „Bunurile” prevăzute în prezentul Contract;
b) „ Cumpărător ” în caz de nerespectare de către ,, Vânzător ” a termenelor de livrare stabilite;
c) „ Vânzător” în caz de nerespectare de către „Cumpărător” a termenelor de plată a „Bunurilor”;
d) „ Vânzător ” sau „ Cumpărător ” în caz de nesatisfacere de către una dintre „Părţi” a pretenţiilor înaintate 

conform prezentului Contract.
7.3. Partea iniţiatoare a rezolvirii Contractului este obligată să comunice în termen de 30 zile celeilalte Părţi

despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată, iar Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de
15 zile de la primirea notificării.

8. Reclamaţii
8.1. Reclamaţiile privind cantitatea „Bunurilor” livrate sunt înaintate „ Vânzătorului” la momentul recepţionării 

lor, fiind confirmate printr-un Act întocmit în comun cu reprezentantul „Cumpărătorului”.
8.2. Pretenţiile privind calitatea „Bunurilor” livrate sunt înaintate „ Vânzătorului ” în termen de 5 zile lucrătoare 

de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie 
independentă neutră şi autorizată în acest sens.

8.3. „Vânzătorul” este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 15 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora şi să comunice „ Cumpărătorului ” despre decizia luată.

8.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, „ Vânzătorul” este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar 
„Cumpărătorului” 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. Dispoziţii finale



9.1. 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.

9.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi 
pierd valabilitatea.

9.3. „Părţile” contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării 
clauzelor Contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările 
şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost 
semnate de ambele „Părţi”.

9.4. Nici una dintre „Părţi” nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 
Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte „Părţi”.

9.5. „Părţile” poartă răspundere pentru confidenţialitatea prevederilor prezentului Contract, precum şi a tuturor
datelor, informaţiilor verbale, scrise şi/sau în formă electronică în posesia cărora au intrat datorită acestui 
Contract (inclusiv la etapa de negociere a Contractului) şi nu vor dezvălui aceste informaţii nici unei alte 
persoane fără a avea aprobarea prealabilă scrisă a celeilalte „Părţi”, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în 
vigoare. „Părţile” poartă răspundere pentru confidenţialitate pe întreaga perioadă de valabilitate a 
prezentului Contract cât şi timp de 3 ani după încetarea acestuia. -

9.6. Prezentul Contract este întocmit în 3 (trei) exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un 
exemplar pentru „ Vânzător”, „Cumpărător” şi Trezorerie.

9.7. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până la 
31 Decembrie 2021.

9.8. Termenul de valabilitate al prezentului contract nu se prelungeşte tacit în nici un caz, ci doar prin acordul 
scris al ambelor părţi, manifestat cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului contractului.

9.9. Prezentul ̂ Contract reprezintă acordul de voinţa al ambelor „Părţi” şi este semnat astăzi, „J?
2021.

9.10. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, „Părţile” au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus

10. Rechizitele juridice, poştale şi de plăti ale Părţilor.
„Vânzător”

Î.S. „Poşta Moldovei”
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 134 
MD-2012, mun. Chişinău, RM 
e-mail: sales@posta.md 
tel.: (022) 27 15 15, fax: (022) 22 42 90 
c/f: 1002600023242 
TVA: 0200523 
BfC: VICBMD2X457 
TBAN: MD61VI000000022513175MDL 
B.C. „Victoriabank” S.A. 
sucursala nr. 17 mun. Chişinău

„Cumpărător”
Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia 
Familiei a Primăriei mun. Bălţi
piaţa Independenţei, nr. 1 
MD-3121, mun. Bălţi, RM 
Tel:. (0231) 6-34-05 
C/F: 1008601000031
IBAN: MD82TRPDAA336110A14188AC - 2610 lei 

MD62TRPDAA336110A14185AB -3000 lei 
MD93TRPDAA336110A03744AB - 6605 lei 

MF-TR Nord TREZMD2X

mailto:sales@posta.md


Specificaţia nr. 1

la contractul wxşC ’s '-  
din 2021

Specificaţia Bunurilor

Nr.
d/o

Denumirea
Bunurilor

Cod
CPV

Cantitatea,
buc.

Preţ unitar, 
lei

Suma totală, 
lei

1 Plic 110*220 lung 30199230-1 3000 1.00 3000.00

2 Timbre 1,20 4500 1.20 5400.00

3 Timbre 1,75
22410000-7

800 1.75 1400.00

4 Timbre 5,75 420 5.75 2415.00

TOTAL 12215.00

Suma totală a Contractului: 12215.00 (douăsprezece mii două sute cincisprezece lei, 00 bani).

Semnăturile Părţilor:

Vânzător”
/I.S . „Poşta Moldovei” 

/  Director general

Vitalie ZAHARIA
L.Ş

„Cumpărător” 
Direcţia 
Protecţia 
Şef direcţie


