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CONTRACT 

privind livrarea apei potabile nr.  __/  __ 

Mun. Chișinău                                                                                                  __  ________ 2020 

           

 S.R.L. „PESTICOMS-PROD-GRUP”, cod fiscal: 1005600043924, denumirea 

comercială APĂ PURĂ, numită în continuare „FURNIZOR”, în persoana administratorului 

_______________, acționând în conformitate cu Statutul, pe de o parte, și 

S.R.L. „_______________” cod fiscal: ______________, denumită în continuare 

„CLIENT”, în persoana administratorului  ______________, care acționează în baza statutului, pe 

de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele: 

 

1. Obiectul contractului 
1.1. FURNIZORUL se angajează să furnizeze CLIENTULUI apă potabilă naturală "APA 

PURA" (în continuare numită "Produs"), pe toată durata contractului la prețul de _ (____) lei, 

inclusiv TVA, conform parametrilor calității apei potabile stipulați de Normele sanitare privind 

calitatea apei potabile aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova. 

1.2. FURNIZORUL, de asemenea, vinde CLIENTULUI butelii pentru utilizare personală la 

prețul de ____ lei/buc., în cantitate de (__) buc. 

1.3. FURNIZORUL se angajează să vândă CLIENTULUI pompe (___) buc., la prețul de 

____ lei/buc.  

1.4. Serviciile de transportare a produsului la locul indicat în prezentul contract se prestează 

din contul FURNIZORULUI, dacă părțile nu au convenit altfel. 

 

2. Termenele, prețul si modul de achitare 
2.1. Costul pentru o butelie de 19 litri cu apă potabilă (сu livrare) constituie suma de ____ 

lei, inclusiv TVA. Plata pentru produsele comandate se efectuează de către CLIENT în avans, în 

mărimea costului comenzii efectuate. Dacă CLIENTUL nu efectuează plata în avans, în mărimea 

costului comenzii efectuate, FURNIZORUL nu va livra produsele comandate.  

2.2. CLIENTUL este în drept de a efectua o plată unică în contul mai multor comenzi, care 

vor fi livrate succesiv, fără posibilitatea de a cere restituirea totală sau parțială a plății efectuate în 

avans, ci doar livrarea produselor comandate. 

2.3. Prețul produselor și/sau serviciilor indicat în prezentul contract nu este definitiv, 

FURNIZORUL fiind în drept să ajusteze prețul, în legătură cu modificarea cerințelor de ordin 

economic față de societățile comerciale, raportul dintre cerere și ofertă, majorarea prețurilor sau 

tarifelor de către alți furnizori, precum și alte circumstanțe care justifică ajustarea prețului indicat 

în contract.  

2.4. Despre ajustarea prețului produselor și/sau serviciilor indicat în prezentul contract, 

FURNIZORUL va informa CLIENTUL cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare pînă la 

intrarea în vigoare a prețului nou, în acest sens părțile vor semna un acord adițional la contract. 

2.5. În cazul în care, pe parcursul unei perioade ce depășește 90 (nouăzeci) de zile 

calendaristice, CLIENTUL nu va efectua nici o comandă, FURNIZORUL este în drept să 

rezilieze prezentul contract în mod unilateral, fără preaviz. Încheierea ulterioară a unui nou 

contract de livrare a apei potabile, la cererea CLIENTULUI, va avea loc doar cu acordul 

FURNIZORULUI. 

 

 

3. Drepturile si obligațiile părților 

3.1. FURNIZORUL se obligă: 

a) Să livreze la timp și în volum deplin produsele comandate de CLIENT; 

b) Să asigure calitatea produselor livrate. 
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3.2. CLIENTUL se obligă: 

a) Să achite la timp prețul produselor și/sau serviciilor; 

b) Să utilizeze buteliile în strictă conformitate cu instrucțiunea de exploatare. 

d) Să respecte condiţiile de păstrare a apei şi termenul de valabilitate, şi anume:  

- apa trebuie să fie păstrată la temperaturi cuprinse între + 5 și + 20 de grade Celsius, în încăperi 

fără mirosuri străine, inclusiv: produse chimice de uz casnic, vopsea, acetonă, benzină, ulei, tutun, 

pe lîngă aceasta, locul păstrării trebuie să fie protejat de razele directe ale soarelui şi dispozitivele 

de încălzire; 

- să fie exclusă posibilitatea nimeririi în butelie a obiectelor şi a substanţelor străine; 

- perioada de valabilitate a apei este de 6 (şase) luni de la data fabricării. Data producerii și 

termenul de valabilitate sunt indicate pe produse. 

FURNIZORUL nu va soluționa reclamațiile CLIENTULUI cu privire la calitatea apei, 

în cazul în care nu au fost respectate condițiile de păstrare a apei și de consum în termenul 

de valabilitate. 

4. Condiții de livrare și primire a produselor 

4.1. CLIENTUL va comanda numărul necesar de butelii, la numărul de telefon: 

 068-17-72-72, de la ora 9.00 pînă la ora 14.00,  în oricare zi a săptămânii, cu excepția  

zilelor de sâmbătă, duminică si zilelor de sărbătoare nelucrătoare sau care sunt declarate 

prin act normativ ca zile libere. 
4.2. FURNIZORUL se obligă să livreze produsele în timp de 48 ore, din momentul 

recepționării comenzii ferme, la următoarea adresă: Mun.Chișinău, str._______________ 

4.3. Livrarea produselor se realizează în zilele de lucru. CLIENTUL este obligat să asigure 

prezenţa persoanei împuternicite în perioada convenită şi la adresa indicată, pentru preluarea 

mărfii de la FURIZOR. 

4.4. CLIENTUL este obligat să anunţe  FURNIZORUL în prealabil despre specificul şi 

starea traseului de livrare, căilor de acces (restricții privind dimensiunile vehiculului, capacitatea 

de încărcare etc.). Livrarea produselor de către FURNIZOR se efectuează, în exclusivitate, pe 

porţiunile de drum asfaltate şi cele într-o stare satisfăcătoare. În caz contrar, FURNIZORUL are 

dreptul să refuze livrarea produselor, CLIENTUL fiind obligat să ridice produsele de la depozitul 

FURNIZORULUI sau să achite cheltuielile de transport suplimentare. 

4.5. FURNIZORUL va notifica CLIENTUL despre data livrării produselor, prin toate căile 

disponibile şi indicate în prezentul Contract. 

4.6. CLIENTUL este unicul responsabil de corectitudinea datelor prezentate 

FURNIZORULUI, inclusiv adresa pentru livrare a produselor. 

4.7. Din  momentul transmiterii produselor, toate riscurile legate de integritatea, calitatea şi 

cantitatea mărfii trec de la FURNIZOR la CLIENT. Momentul predării produselor este data 

semnării de către Părţi a actului de predare-primire sau facturii, sau predarea nemijlocită a 

produselor. 

4.8. Din momentul transmiterii produselor către CLIENT, pretenţiile în ceea ce priveşte 

termenul, asortimentul, cantitatea şi calitatea mărfii nu vor fi acceptat. 

 

5. Răspunderea părților 
5.1. FURNIZORUL este responsabil pentru calitatea și livrarea la timp a produselor, 

conform Certificatelor de calitate și cerințelor prezentului contract. 

5.2. CLIENTUL este responsabil pentru primirea la timp a produselor livrate de 

FURNIZOR, în caz contrar FURNIZORUL va rezoluționa contractul, fără preaviz. 

5.3. Responsabilitățile părților neprevăzute în prezentul contract se determină în 

corespundere cu legislația în vigoare a R.M. Părțile urmează să se comporte cu bună-credință și 

diligență. 
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6. Dispoziții finale 
6.1.Prezentul contract este încheiat pe un termen de un an și intră în vigoare din ziua 

semnării lui de către părți. În cazul în care cu 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea termenului 

de acțiune a prezentului contract niciuna din părți nu va solicita în scris rezoluțiunea, contractul se 

consideră prelungit în aceleași condiții de fiecare dată pentru câte un an. Obligațiile născute din 

prezentul contract sunt valabile până la executarea deplină. 

6.2. În cazul în care una din părțile contractante intenționează să rezoluționeze prezentul 

contract, aceasta este obligată să informeze cealaltă parte despre intenția sa, printr-un preaviz, cu 

15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data rezoluțiunii contractului. 

6.3. Toate litigiile, apărute pe marginea prezentului Contract, sunt soluționate de părți pe 

cale amiabilă. În cazul imposibilității soluționării litigiului pe cale amiabilă, părțile convin că 

instanța competentă a soluționa cauza este instanța de la locul executării contractului, care se 

consideră instanța de la locul unde își are sediul juridic FURNIZORUL. 

6.4. Până la data semnării prezentului contract reprezentantul CLIENTULUI declară că a 

luat cunoștință, este informat și înțelege pe deplin sensul termenilor utilizați, a obligațiilor și 

drepturilor sale contractuale. CLIENTUL consimte privitor la acordarea FURNIZORULUI a 

datelor sale cu caracter personal, iar FURNIZORUL se obligă să asigure utilizarea și păstrarea 

confidențialității acestora. 

6.5. Contractul este întocmit în două exemplare, avînd aceeași putere juridică, un exemplar 

rămâne la FURNIZOR si un exemplar la CLIENT.     

   

6.   Atributele de identificare ale părților 

 

FURNIZOR 

S.R.L. "PESTICOMS-PROD-GRUP" 

Mun. Chișinău, bd. Moscova, 6 of. 301                                                      

Cod fiscal: 1005600043924 

TVA: 0606538                                                                              

BC“FinComBank”S.A. suc.nr.6 Chisinau 

Cod bancar: FTMDMD2X873                                                                                                                 

IBAN: MD93FT222480600001045498 

Tel: 068177272 

 

E-mail: apa-pura@mail.ru                                                                         

 

 

Administrator _____________    

                                                                    

________________________ 

  

CLIENT 

S.R.L.” ____________” 

Mun.Chisinau, str._____ 

Cod fiscal: _________ 

TVA:------- 

BC“ ______________”S.A.,Suc.  

Cod bancar: _______MD2X                                                                                  

IBAN: MD_______________ 

Tel: _________________ 

E-mail: 

 

Administrator  ____________ 

 

_______________________ 

 


